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H O O F D S T U K I

COMMUNISME=INTERNATIONAAL

Strijd om de Derde Wereld

Een duidelijk teken van slechte verhoudingen tussen communis-

tische partijen is een kennelijk gewilde dubbelzinnigheid in hun po-

litieke of ideologische verklaringen die schijnbaar tot de propagan-

distische routine behoren, maar in feite boodschappen aan een tegen-

partij bevatten. In het eerste stadium van een conflict is deze dub-

belzinnigheid zo subtiel, dat ze de niet-ingewijden veelal ontgaat,

zoals dit aanvankelijk het geval is geweest in het conflict tussen

Moskou en Peking. Gaandeweg echter wordt ze grover en hatelijker,

tot tenslotte de bittere waarheid wordt gezegd.

Vooral de Chinezen zijn meesters geweest in het timen en do-

seren van hun kwaadaardigheden aan het adres van de Russen, waarbij

zij met een fijn gevoel voor associaties altijd de meest pijnlijke

aanleidingen voor hun boutades hebben weten te vinden. Zij hebben

in hun polemiek met Moskou een nieuw genre partijliteratuur gecreeer

waarin de geleidelijke decodering van "geheime boodschappen" tot

ondubbelzinnig scheldproza prachtig te volgen is. Aan de hand van

het Chinese "schema" kan men in het vervolg zelfs ten naaste bij be-

palen in welke fase een conflict van andere partijen met Moskou zich

bevindt.

De Cubanen zijn volgens dit schema nu ongeveer zover als de

Chinezen toen zij de Joegoslaven verketterden als "moderne revi-

sionisten" maar in feite de Russen op het oog hadden, en hun befaam-

de pamflet "lang leve het leninisme" publiceerden (in 1960) waarin

zij de Russen zijdelings verweten, dat zij Lenins revolutionaire

ideeen verraden hadden. Zo hebben ook de Cubanen hun scheldcanonna-

des op de Venezolaanse communisten gericht - het zijn "rechtsen,

economisten, weifelaars en pseudorevolutionairen" - met de bedoeling

dat de echo's daarvan tot in Moskou te horen zijn, en hebben zij ter

gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Oktoberrevolutie be-

sloten een herdenkingsboek uit te geven, dat de verslagen zal be-

vatten van de partijbestuursvergaderingen van de bolsjewieken uit

de tijd van vlak vo&r en vlak na "oktober 1917"!daaruit moet blij-

ken, dat de bolsjewieken toendertijd wel geweten hebben hoe zij
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revolutie raoesten maken, maar dat huflf zc-nen de lust daartoe vergaan is

De voor de hand liggende moraal is deze , dat een communistische parti j

nog steeds behoort te zijn "een parti j die revolutie maakt" , wat voor

vele CP-en - met name de CPSU - een afgedane zaak is, maar voor sorn-

mige andere - met name de Cubaanse parti j - hog steeds niet.

De uitv/isseling van reeds niet meer to Gshei-ne boodcch-^ppcn tuc-

sen Havanna en Moskou volgt het patroon van het conflict tussen Mos-

kou en Peking, maar dit betekent niet noodzakelijk, (al was het maar

vanwege de economische binding van Cuba aan de Scwjet-Unie) dat do af-

loop dezelfde zal zijn. De inhoud van de boodschappen vertoont ook

een opraerkelijke overeenkomst met die van de boodschappen tussen de

Russen en de Chinezen in het begin van de zestiger jaren, rr.ae.r ook

dit betekent niet, dat de Cubanen en de Chinezen het eens zouden zijn,

Integendeel, ook met Peking kunnen de Cubanen het niet vinden, en dit

te minder, waar zij zich bewegen in gebieden die de Chinezen tct hun

invloedssfeer rekenen. De revolutionaire beweginc, waarvan Havanna

zich als het middelpunt ziet, dekt de revolutionaire beweging waarvan

de Chinezen spreken noch naar de parti j en die er deol van uitmcken,

noch naar de gepropageerde strijdmethoden, noch - tenzij in de meest

algemene termen - naar het beoogde doel.

We zijn in de pole:nieken tuciacsi'i ilav^aiii-* iu i'locsiiou von jrek:.ng) oa

in de feitelijke politiek die de Cubanen in Latijns-Amerika bedrijven

getuigen van een nieuw afscheuringsproces in de marxistisch-leninis-

tische beweging. Zoals de Russen en de Chinezen gaan de Cubanen in

de Derde Wereld een eigen weg.

Van Bandoeng tot Havanna

Vanaf het midden van de vijf tiger jaren is do colidariteit met

de volkeren van de Derde Wereld een van da belangrijkste punten ge-

weest van het communistisch program. Enerzijde heeft daarbij van het

begin af aan de bedoeling voorgezeten de staatsrelaties tussen de

bloklanden en de' "burgerlijk-nationalistische" of :tnationaal-detnocra-

tieche;r - maar in elk geval neutralistische of anti-Westerse - landen

in de gekleurde wereld uit te breiden of te versterken orn zcdoende een



hechter anti-iraperialistisch blok op te bouwen*), Anderzijds is de

mogelijkheid tot beinvlbeding of annexatie van bevrijdingsrevoluties

in deze wereld een raeer ideeel motief geweest. Uiteraard hebben de

communistische mogendheden daarbij vooral hun eigen belangen goed ge-

zien: eerst Joegoslavie, toen de Sowjet-Unie, vervolgens China en

tenslotte Cuba hebben met hun campagnes in de Derde Wereld in de eer-

ste plaats hun eigen Internationale positie pogen te versterken. De

winst is echter niet altijd groot geweest. Wei is - juist op dit punt

de eenheid van de communistische beweging gebroken.

De gekleurde wereld heeft voor het eerst een eigen gezicht gezet

op de befaamde conferentie van Bandoeng in april 1955» waar 29 hoge

afvaardigingen van Aziatische en Afrikaanse landen de mogelijkheden

bespraken om te komen tot betere onderlinge verhoudingen en verhoging

van hun welvaart. Er namen slechts twee communistische delegaties aan

deel, een van China en een van Noord-Vietnam. (De Sowjet-Unie werd

door waarnemers vertegenwoordigd.) De verklaringen die de conferentie

na afloop uitgaf waren zeer gematigd van toon en parafraseerden hoofd-

zakelijk de principes van het Charter van de Verenigde Naties. In

zoverre was de conferentie dan ook in communistische ogen geen onver-

deeld succes. Moskou zag echter niettemin kans "de geest van Bandoeng"

- een geest van verzoening en vreedzame samenwerking - enige tijd te

exploiteren in een poging het eigen prestige in Afrika en Azie te

verbeteren. (Men herinnere zich het hglimlachoffensief;| van

en Chroestsjow met hun reis naar India, Birma en Afghanistan in no-

vember en december van hetzelfde jaar.) De Chinezen slaagden er even-

eens in, met verschillende buurlanden tot betere betrekkingen te ko-

men op basis van "de vijf punten van vreedzame coexistentie" (die

overigens reeds in 195̂  voor het eerst geformuleerd waren).

Grotere kansen tot uitbuiting van de geest van Bandoeng zagen de

communisten echter in de uitwerking van een eigen lijn, waarvan het

beginpunt lag in een Afro-Aziatische Solidariteitsconferentie, in

dezelfde maand als de Bandoengconferentie gehouden in Nieuw Delhi,

die zij namelijk geheel in eigen hand hadden weten te houden. Het ter

conferentie opgerichte Afro-Aziatische Solidariteitscomite was een

*) De Russen zijn wat dit betreft altijd voortvarender en minder
kritisch geweest dan de Chinezen. Door de Cubanen wordt deze lijn
echter afgewezen.
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voprloper van vele soortgelijke comite's die tezamen een losse comttu-

nistische frontorganisatie zouden gaan vormen ter bevordering van de

communistische doelstellingen in de Derde Wereld: de opbouw van een

anti-imperialistisch blok, de verbetering van de betrekkingen tussen

bloklanden en gekleurde landen en de steunverlening aan nationale

bevrijdingsbewegingen.

De eerste grote Afro-Aziatische Solidariteitsconferentie (een

vervolg op de conferentie van Nieuw Delhi) werd in dece~aber 1957 te

Cairo gehouden. De Sowjet-Unie was er vertegenwoordigd op de later

door de Chinezen bestreden grond, dat zij wegens de Sowjet-republieken

in centraal Azie als een. Aziatische mogendheid moest worden beschouwd.

De delegaties uit de niet-coramunistische landen heetten hun "volken"

te vertegenwoordigen. Sommigen hadden een officiele status, de meesten

vertegenwoordigden echter slechts linkse minderheden van hun land, an-

deren hadden als politieke ballingen of vluchtelingen nauwelijks con-

tact met de organisaties of partijen waarvoor zij als woordvoerder

optraden.

Het belangrijkste besluit van de conferentie betrof de oprich-

ting van een Permanent Secretariaat van de "Solidariteitsorganisatie

van Afro-Aziatische Volkeren" (AAPSO*), waarin de Sowjet-Unie en China

de belangrijkste plaatsen bezetten.

De tweede AAPSO-conferentie werd in 1960 gehouden te Conakry

(Guinea), waar voor het eerst ook de Latijns-Amerikaanse communisten

als "bondgenoten in de strijd tegen het Amerikaans imperialisme" wer-

den genoemd. De verhouding tussen de Eussen en de Chinezen begon toen

echter reeds gespannen te raken, hetgeen in februari 1963 op de derde

AAPSO-conferentie, gehouden te Moshi in Tanganyika, tot ernstige bot-

singen leidde. De Chinezen verkondigden er hun harde, agressieve denk-

beelden over de strijd tegen het imperialisme, insinuerend dat de

"blanke" Russen nauwelijks als goede vrienden van de Afrikaanse en

Aziatische volkeren te beschouwen waren. De Russen van hun kant sneer-

den over het achterlijke en chauvinistische China, dat niet in staat

was de volkeren van de Derde Wereld materiele steun te bieden. De

twisten liepen zo hoog, dat vele delegaties zich van de affaires dis-

tantieerden en zich beraadden over de vraag hoe herhaling van deze

*) In het vervolg zal deze afkorting van de Engelse benaming: "Afro-
Asian Peoples' Solidarity Organisation" gebruikt worden.
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onverkwikkelijke scenes voorkomen kon worden. (In 196A- nam de AAPSO-

Raad te Algiers, tot ongenoegen van Chinezen en Russen de mctie aan,

dat van het Sino-Sowjet-conflict niet meer in AAPSO-vergaderingen

mocht blijken.)

De conferentie te Moshi was overigens in zoverre nog interes-

sant, dat een Cubaanse "waarnemer" een opgewonden toespraak hield ter

verheerlijking van premier Castro waarvoor hij een daverend applaus

kreeg en er bovendien met grote eenstemmigheid een speciale resolutie

werd aangenomen, waarin Castro werd uitgenodigd te Kavannaeen drie-

continenten-conferentie te organiseren waaraan derhalve naast delega-

ties uit Azie eh Afrika voor het eerst ook vertegenwoordigers uit

Latijns-Amerikaanse landen zouden deelneraen.

Zoals men echter ten tijde van de oprichting van de AAPSO niet

kon vermoeden dat de conferenties van deze organisatie het strijdto-

neel zouden worden van zulke verbitterde tegenstanders als de Russen

en de Chinezen, zo kon men in 1963 evenmin voorzien dat deze drie-

continenten-conferentie zulk een kwalijk effect zou hebben voor de so-

lidariteitsbeweging. In deze tijd - in 1963 - verdeelde Castro zijn

sympathie nog tussen Moskou en Peking. Zowel de Chinezen als de Rus-

sen hoopten hem met zijn aanhang en zijn morele invloed in Latijns-

Amerika voor zich te kunnen winnen. In 1966.echter, toen de conferen-

tie tenslotte plaatsvond, was Castro reeds voor beide partijen ver-

loren.

Onder de communisten in Latijns-Amerika bereikte
het Sino-Sowjet-conflict zijn hoogtepunt in de jaren 1963/
196̂ , toen de Chinezen en hun aanhangers de desillusie
over de afloop van de Cuba-crisis (1962) trachtten te ex-
ploiteren en erin slaagden een aantal pro-Chinese partijen
en splintergroepen op te richten. Maar de Chinezen werden
teleurgesteld in hun verwachting, dat zij ook de Cubanen
zelf voor zich zouden kunnen winnen gezien hun gemeenschap
pelijke voorkeur voor gewelddadige strijd. Castro kon de
Russische militaire en economische steun niet missen en
bleef derhalve in het Sino-Sowjet-conflict neutraal. Bo-
vendien ontging het hem niet dat de "militante" pro-Chine-
se groepen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen
weigerden zich solidair te verklaren met allerlei extre-
mistische organisaties die zijn sympathie hadden.

Een conferentie van Latijns-Amerikaanse CP-en te
Havanna in 1964, waarvoor geen pro-Chinese partijen waren
uitgenodigd en de Cubaanse deelname aan d« zogenaamde
."consultatieve bijeenkomst" van CP-en te Moskou in maart
1965 schenen erop te wijzen, dat de Russen en Cubanen weer
dichter bij elkaar kwamen. In elk geval verspeelde Castro
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er wel het laatste restje Chinese- sympathie mee. Kwesties
over distributie van propaganda-materiaal door de Chinese
Arabassade in Havanna en over Chinese .rijstleveranties aan
Cuba koelden de relaties tenslotte tegen eind 1965» begin
1966 tot het nulpunt af,

De drie-continenten-conferentie betekende echter
eveneens het begin van een versnelde afbraak van de ver-
houdingen tussen Cuba en Moskou..

De conferentie vond plaats te Havanna in de eorete helft van

januari 1966. Er namen 82 delegaties aan deel. Russen en Chinezen

kwamen er weer even fel tegenover elkaar te staan ale drie jaar te-

voren in Moshi. De Russen leden een aanzienlijke nederlaag; de Chine-

zen boekten weinig winst, maar befnvloedden wel - met de Cubanen -

in hoge mate de stemming van de conferentie.

De Sowjet-delegatie trachtte te bereiken dat de AAPSO werd uit-

gebreid met alle daarvoor in aanmerking komende organisaties uit

Latijns-Amerikaanse landen en haar hoofdkwartier in Cairo zou behou-

den. Het effect daarvan zou namelijk zijn dat het grote aantal pro-

Russische organisaties uit Latijns-Amerika de Sowjet-invloed in de

alsdan te noemen AALAPSO*) zou versterken, waardoor waarschijnlijk

mede voorkoraen kon wprden dat de volgende conferentie van de organi-

satie - zoals toen nog het plan was - in Peking zou worden gehouden.

De Chinezen en Cubanen wisten echter ieder met nun eigen motie-

ven te bewerken dat er naast de AAPSO een AALAP3C zou worden opge~

richt met haar hoofdkwartier in Havanna.

De conferentie ademde een fel anti-Amerikaanse geest, zoals de

Chinezen en Cubanen het zich hadden voorgesteld en propageerde gewa-

pende subversie in de Latijns-Amerikaanse landen. Daarmee waren de

Russen zeer ongelukkig vanwege de diplomatieke consequenties die het

onderschrijven van deze politiek voor Moskou zou kunnen hebben, De

staatsrelaties met tverschillende van deze landen (die Moskou juist

begon te cultiveren) werden er direct door bedreigd.

De situatie werd echter nog meer gecompliceerd, doordat de La-

.tijns-Amerikaanse delegaties die aan de drie-continenten-conferentie

deelnamen tijdens een afzonderlijke vergadering besloten tot oprich-

ting van een nog weer afzonderlijke Latijns-Amerikaanse Solidariteits-

organisatie (LASO) met Havanna als hoofdkwartier. Daarmee zonderde

*) Afro-Asian Latin American Solidarity Organisation.
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Fidel Castro namelijk een interessant deel van de Derde Wereld af als

zijn eigen pblitieke arena.

Wat dit betekende zou spoedig duidelijk wbrden.

De eerste LASO-conferentie

Het doel van LASO was de coordinatie van de strijd tegen het

Amerikaanse imperialisme in Latijns-Amerika en het Caraibische gebied,

voornamelijk door het stimuleren en organiseren van gewapende opstan-

den tegen de gevestigde regeringen. Een conferentie over de uitwer-

king van een gezamenlijke strategie werd reeds direct in 1966 voorbe-

reid door een comite bestaande uit vertegenwoordigers uit Cuba, Brazi-

lie, Colombia, Guyana, Guatemala, Mexico, Peru, Uruguay en Venezuela.

Het comite stelde een agenda op en deed een oproep uitgaan tot het

formeren van nationale LASO-comite's die de delegaties naar de con-

ferentie zouden moeten samenstellen.

Dit laatste was voor de meeste CP-en (immers op Moskou georien-

teerd) een pijnlijke zaak. De Castro-lijn klopte namelijk volstrekt

niet met hun eigen politieke programma's. De CP-en van Argentinie,

Brazilie, Venezuela en Equador weigerden hun medewerking, daarmee

het terrain overlatend aan de concurrerende extremistische pro-Castro

organisaties. Andere pro-Russische CP-en besloten wel afvaardigingen

te zenden, maar gaven deze de opdracht tot passieve deelname.

Aan de conferentie die in de eerste helft van augustus van dit

jaar (196?) werd gehouden, namen tenslotte een 120-tal vertegenwoor-

digers van CP-en, extreem-linkse organisaties en rebellengroepen uit

2? landen deel (waaronder 3 Surinamers) tezamen met waarnemers uit

alle Oostblok-landen (met uitzondering van Joegoslavie), de VAR,

Syrie, Noord-Korea en Noord- en Zuid-Vietnam. Slechts een vertegeu-

woordiger van de Latijns-Amerikaanse CP-en, n.l. van

Uruguay, speelde een rol van enige betekenis. Voor het overige traden

in Castro's show alleen de extremisten en rebellenvertegenwoordigers

op.

Het verloop van het congres - waarover naar buiten niet veel

bekend werd - was daarmee wel te voorspellen. De orthodoxe CP-en en

Moskou kwamen er slecht van af. In een resolutie werd de Venezolaanse

CP veroordeeld vanwege haar "vreedzame politiek". Deze veroordeling

trof echter tegelijkertijd alle andere pro-Russische partijen en de

CPSU. In een andere resolutie werd de politiek van "bepaalde socia-
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listische landen" veroordeeld die kredieten en technische hulp lever-

den aan Latijns-Amerikaanse "dictaturen" en "oligarchieen". En dit

sloeg rechtstreeks op de Sowjet-Unie en andere Oosteuropese landen

die hun economische en diplomatieke activiteiten in Latijns-Amerika

in 1966/196? .juist aanzienlijk hadden opgevoerd.

Geen van beide resoluties werd gepubliceerd. In de verklaringen

die de conferentie uitgaf werd zelfs met enige waardcring over de

orthodoxe CP-en gesproken. Maar dit had uiteindelijk"weinig te bete-

kenen. De strategic die onder leiding van Castro persoonlijk werd

ontworpen, was een strategie van revolutionaire strijd, van guerilla-

acties in alle Latijns-Amerikaanse landen (desnoods, zoals bijvoor-

beeld in Venezuela, buiten de orthodoxe OP ora).

In een pathetische slotrede onderstreepte Castro:

"Laat niemand denken dat hij langs vreedzame weg aan de
macht kan komen in ongeacht welk land van dit continent.
Laat niemand proberen de massa te verzekeren dat hij
dit kan, want dan misleidt hij het volk op een afschuwe-
lijke manier. Er is alleen maar de weg van de gewapende
strijd en al het andere is daaraan onderschikt "

Hij kwam ook terug op de steunverlening van de Sowjet-Unie aan

de regeringen van Latijns-Amerika:

: "Wat een waanzin, dollars te lenen aan een regering die
de guerilla's bestrijdt, verve?.^t en vorr.coritl Ale, _r
internationalisme bestaat, als solidariteit een woord is
dat waard is om te worden uitgesproken, dan is tech v/el
het minste wat wij van een land uit het socialistische
kamp mogen verwachten, dat ze financiele en technische
hulp weigert aan zo'n regering!"

Wat kon" Moskou anders doen, dan .zich van deze conferentie dis-

tantieren. In de Sowjet-pers werd er maar flauvy op gereageerd, en dan

meestal nog in algemene termen waarmee - in tegenstelling tot een ge-

welddadige politick - een eenheidsfront-politiek van CP-en en "alle

progressieve krachten" werd aanbevolen, derhalve toch de vreedzame

weg.

En de Chinezen hadden juist de andere kant op gekeken

Polemieken

De LASO-conferentie had de Latijns-Amerikaanse communisten diep

geschokt. Na afloop zochten de CP-en die eraan hadden deelgenomen

- en zich uiteraard heftig hadden verzet tegen alle incriminerende



- 9 -

resoluties - onmiddellijk contact met de partijen die zich afzijdig

hadden gehouden, om rapport uit te brengen en zich over de situatie

te beraden. De Venezolaanse GP, het mikpunt van Castro's uitvallen

speelde een belangrijke rol in dit overleg, waarvan weiuig meer bekend

werd, dan dat de mening overheerste dat de« verhoudingen met Havanna

nu wel kapot waren en het waarschijnlijk niet veel zin had nog aan

volgende LASO-conferenties deel te nemen. .

De orthodoxe CP-en. schenen voor wat hun kritiek op Castro's

revolutionaire strategic betrof in zoverre het gelijk aan hun kant te

hebben, dat de guerilla-beweging in verschillende Latijns-Amerikaanse

landen juist zware tegenslagen te verdureu kregenj hetgeen dramatisch

geaccentueerd werd door de dood van de veelgezochte Che Guevara tijdens

een actie in Bolivia in begin oktober. Guevara was de man geweest die

nog enkele maanden tevoren "ergens ter wereld" (officieel was nie.t

bekend waar hij zich ophield). de volkeren van LatijnsrAmerika in een

befaamde boodschap had opgeroepen "vele Vietnams11 te creeren: door

guerilla-acties te ontplooien moesten zij hun regeringen dwingen Ame-

rikaanse militaire "adviseurs" te hulp te roepen,. zodat in korte tijd

een hele reeks oorlogen met de Amerikaanse imperialisten zoû  kunnen

worden gevoerd en het imperialisme zou .worden .uitgeput. Geweld en oor-

log waren ook volgens hem de enige middelen waarmee de revolutionaire

ontwikkelingen van Latijns-Amerika kon worden bespoedigd.

De Latijns-Amerikaanse CP-en reageerden in uiterst voorzichtige

bewoordingen op de dood van deze beroepsrevolutionair. Het politiek-

bureau van de CPGU zond een formele condoleance-boodschap aan de Cu-

baanse partij waarin Guevara geprezen werd om zijn bijdrage tot de

opbouw van-het communisme in Cuba en - in de meest algemene termen -

om zijn actief aandeel in de bevrijdingsstrijd van de volkeren van

Latijns-Amerika. Verder dan deze weinig emotionele-verklaring meenden

de Russen niet te kunnen gaan. Andere partijen, zoals de Franse CP,

tekenden bij de dood van Guevara echter ondubbelzinnig aan, dat zij

het met zijn opvattingen vaak niet eens waren geweest.

De discussies over Guevara's verdiensten leidden welhaast onver-

mijdelijk tot polemische uitvallen over en weer, die de verhoudingen

tussen "revolutionaire" en "orthodoxe" CP-en snel naar een dieptepunt

voerden. Op 25 oktober schreef , een secretaris van de

Argentijnse CP, in een artikel in de "Prawda" op een zodanige manier

over net Maoisme en "soortgelijke stromingen", dat het geen twijfel
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leed of hij had voornamelijk de Cubaanse richting op het-oog. Door de

aanhangers van deze stromingen werd een extreem avonturisme gepredikt,

schreef hij, in de veronderstelling dat revolutie - tege-n alle erva-

ringen in - van buitenaf in een land kon worden geimporteerd of kunst-

matig vanuit het buitenland kon wcrden opgewekt. Hij beschuldigde er

de "klein-burgerlijke nationalisten" eveneens van, de rol van de com-

munistische partijen te onderschatten, samenwerking met de CP-en te

weigeren of de CP-en zelfs tegen te werken. Deze "zogenaamde linkse

nationale bewegingen" zagen met minachting neer op het marxisme-lenin-

isme, omdat in deze doctrine geen rechtvaardiging voor hun avonturen

te vinden was.....

Twee dagen later liet de "Prawda" de secretaris-generaal van de

Chileense CP aan het woord om te verklaren dat de Russische Oktober-

revolutie de ontwikkeling van proletarische communistische partijen in

Latijns-Amerika had mogelijk gemaakt, partijen die door "bepaalde

avonturisten" dan wel dikwijls voor "laf en orthodox en traditionalis-

tisch" werden uitgekreten, maar wier doeltreffendheid boven elke twij-

fel verheven was. De meest solide revolutionaire organisaties in La-

tijns-Amerika, zo onderstreepte hij, waren niet de guerilla-bendes,

maar de Argentijnse, Braziliaanse, Mexicaanse, Lruguese en Chileense

CP-en.

Castro ontving deze boodschappen luid en duidelijk en zond er

soortgelijke antwoorden op terug. Zî n rainachting voor het "revisio-

nistische" en "vreedzame" communisme toonde hij tenslotte onverholen

door een belachelijke delegatie af te vaardigen naar de november-

feesten in de Sowjet-Unie en zijn ambassadeur in Moskou opdracht te

geven zich buiten de officicle plechtigheden te houden.....

En de komende internationale conferentie

Ook voor de internationale communistische conferentie die thans

in voorbereiding is, had de geschiedenis rond de LASO nauwelijks nog

te peilen consequenties. De Cubanen zullen er zich wel van afzijdig

houden: zij behoorden althans niet tot degenen die tot de in Boedapest

te houden voorbereidende besprekingen besloten, hoewel dit in de lijn

van de gevolgde procedure zou hebben gelegen.

Opmerkelijk was wel (en in een vorige beschouwing werd hierop

reeds gewezen), dat zowel in de oproep tot het houden van de confe-

rentie als in verschillende begeleidende commentaren enkele duistere
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passages voorkwamen die erop schenen te duiden, dat ook de interessen

van de niet-communistische anti-imperialistische beweging of althans

de interessen van de communisten in deze beweging in het geding waren.

Een teken wellicht dat men het verloren gegane terrein in de gekleurde

wereld zal willen pogen terug te winnen?

Aan de talloze probleraen rond de internationale conferentie wer-

den er door Castro in elk geval weer enkele toegevoegd, al was het

maar hierdoor, dat de CPSU en vele andere CP-en de LASO-conferentie

het liefst zouden negeren, maar sommige partijen - de Italiaanse bij-

voorbeeld - met een meer realistische kijk op de ontwikkelingen in

het communisme, de feitelijkheid van Castro's beweging wel zouden wil-

len erkennen.

In een artikel in het partijblad Rinascita (oktober) noemde

partijleider ook de LASO-conferentie in een opsornming van regio-

nale conferenties die de communistische en in het algemeen de revolu-

tionaire problematiek hadden helpen verduidelijken.

Maar of dergelijke optimistische geluiden de wereldconferentie

- wanneer ze ooit wordt gehouden - zullen kunnen opvrolijken zal nog

moeten blijken.
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H O O F D S T U K I I

ACTIp|SI|EN_VAN_DE=COMjraNI3TISCHE_PAETIJ=VAN=NED|RLAND

Na vier jaar

Bijna vier jaar geleden (maart 196*0 werd tijdens het 21e Con-

gres van de CPN de "nieuwe orientering'1 geintroduceerd, d.w.z. dat de

CPN zich van toen af ging presenteren als een echt Nederlandse partij,

die opkomt voor de belangen van de Nederlandse werkers. Mede met het

oog hierop en om te voorkomen dat er een scheuring in de partij zou

gaan optreden als gevolg van het Sino-Sowjetconflict, meende de CPN-

leiding zich tevens autonoom en kritisch te moeten opstellen t.a.v.

de andere communistische partijen, in het bijzonder de CPSU. Het afge-

lopen 22e Congres (22-2̂  decamber j.l.) bejubelde de successen van de-

ze politick en bevestigde deze koers voor de komende jaren.

Heeft de CPN werkelijk reden tot enthousiasme en optimisme?

Internationaal gezien zeker niet. De autonomie-politick heeft de vor-

ming van een pro-Chinese en een pro-Russische oppositie niet kunnen ver-

hinderen en binnen de coniinunistische wereldbeweging is de positie van

de CPN thans meer geisoleerd dan ooit te voren. Deze ontwikkeling heeft

een niet geringe terugslag gehad op het elan en de activiteiten van

de leden der Nederlandse CP. De werfkracht is verminderd, het leden-

bestand loopt terug en het aantal abonnees op "De Waarheid ; daalt

dusdanig, dat deze krant - door de grote financiele tekorten - een

molensteen om de hals van de CPN-leiding is geworden.

Herkwaardigerwijs kan echter niet gesteld worden dat de invloed

van de communistische partij in Nederland in de laatste jaren verrain-

derd is. Integendeel, door een complex van factoren, waarvan genoemd

moeten worden: de op ontspanning in Europa gerichte Russische politiek,

de dialoog-houding van het »<esten, de radicalisering van het Nederland-

se kiezerscorps, de teruggang in de economische situatie en inderdaad

ook in zekere mate de "flieuwe orientering" van de CPN, is het "image:t

van deze partij in de Nederlandse samenleving verbeterd. De communisten

worden thans meer en meer geaccepteerd als volwaardige Nederlanders,

hetgeen o.m. tot uiting is gekotnen in het verlenen van zendtijd aan de

CPN, het opnemen van communisten in de Kamercoramissies voor Buitenlandse

2iaken en Defensie, het verkiezen van communistische wethouders (bij-
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voorbeeld in Amsterdam), de opheffing van net z.g. ;!lectuurver3x>d ' voo:

legerplaatsen en de vele uitnddigingen aan de CPN-leiding (met name

van confessionele zijde) om deel te nemen aan discussiebijeenkomsten.

Duidelijk blijkt de gegroeide invloed van de communistische partij in

Nederland uit de verkiezingscijfers van de laatste jaren, die een afge-

tekende winst te zien geven in de gemeenteraden en de Tweede Kamer.

Het is een verontrustend verschijnsel dat in deze tijd een toe-

nemend aantal Nederlanders heil blijkt te verwachten van een anti-demo<

tische partij. Een partij die in haar beginselprogram opkomt voor de

dictatuur van de arbeidersklasse, welke dictatuur zij verweaenlijkt

wil zien - vplgens het in 196̂  door "Pegasus" te Amsterdam uitgegeven

scholingsboek :;Wat is historisch materialisme? ' - "in overeenstemming i

de eisen van de situatie" door "demonstraties, politieke stakingen, ve:

kiezings- en parlementaire strijd, tot de gewapende opstand toe".

De nationale activiteiten van de CPN

In het afgelopen jaar zette de CPN haar "autonome koers- niet

alleen voort, maar verscherpte die zelfs nog. De maatregelen tegen

"Vernu': (reisbureau van de vereniging "Nederland-USSR"), tegen de VCU

("Vereniging voor Culturele Uitwisseling;l, reisbureau van de Nederland!

Vredesraad) en tegen (inmiddels ex-) :'Pegasus"-directeur J.van Seggelei

waren er om te bewijzen, dat het de partijleiding ernst was met haar 01

afhankslijke opstelling tegenover andere communistische partijen, met

name de CPSU. Deze besluiten van het partijbestuur maakten de nodige

reacties los. Op vele leden- en bestuursvergaderingen werd kritiek ge-

uit op de partijleiding en op de persoon van De Groot, o.a. in meer-

dere Eotterdamse en Amsterdamse afdelingen. Het sterkst was de weer-

stand echter in de Zaanstreek, waar een complete afdeling (Assendelft,

de woonplaats van de "Vernu''-directeur tfiro Hulst) een protestbri^f aan

het partijbestuur en aan alle CPN-districten zond. Van partijbestuurs-

zijde werd alles in het werk gesteld deze rebelse afdeling weer in het

gareel te krijgen, maar zelfs secretaris Hoekstra kreeg op een leden-

vergadering geen voet aan de .grond. Het resultaat was tenslotte dat de

afdeling in twee delen uiteen viel, waarbij de groep die zich achter

Hulst schaarde de formele banden met de CPN verbrak. Ruim JfO leden be-

oindigden hun lidmaatschap van de partij, terwijl ongeveer 50 abonne-

menten op :'De v/aarheid" werden opgezegd.



De verkiezingsuitslagen in 196? konden de CPN-leiding slechts

aansporen op de ingeslagen weg voort te gaan: het coramunistische

zetelaantal in de Tweede Kamer steeg van *f tot 5« Ondanks de interne

spanningen, veroorzaakt door de verscherpte toepassing van de autono-

miepolitiek, slaagde de CPN er aldus in haar plaats in het Nederlandse

politieke leven te handhaven en zelfs enigermate te verstevigen.

De verkiezing|eh voor de Tweede Kamer

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, in februari 196?,

wist de CFN bijna een kwart miljoen stemmen op zich te verenigen, zijn-

de 3»6l% van het totale aantal uitgebrachte stemmen. Dit betekende

een winst van bijaa een procent t.o.v. 1963» toen de CPN 2.?6;£ van

de stemmen verwierf. Deze winst gaf de partij recht op een extra zetel,

waardoor de CPN-fractie in de Tweede Kamer op 5 zetels kwam. Deze

wordt thans gevormd door Marcus Bakker, Henk Hoekstra, .Kremer, ..v.h.

ochip en Joop Wolff. Ook in het parlementaire jaar 1967-1966 zijn de

communisten in alle coramissies van de Tweede Kamer, met uitzondering

van de commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdionsten, verte-

genwoordigd.

De relatief grodtste vooruitgang boekte de CPN in de provincics

Noord-Brabant en Limburg, uaar zij haar stemmenaantal verdrievoudigde,

resp. verdubbelde. De grootste winst in absolute cijfers behaalde de

partij in Noord-Holland, waar haar steramen-aandeel met ruim 25.000

tot ver boven de 100.000 steeg. Hoewel Amsterdam hieraan een v;inst

van ruim 15.000 stemmen bijdroeg, werd de positie van le stad als ;rood

bol\verk:! bij uitstek enigszins aangetast, daar het Amstordamse aandeel

in het landelijk stemmentotaal van 35% (1963) tot J><y/o daalde.

De verkiezin^en voor de gemeenteraden van Ziwolle en Helmond

Do tussentijdse goneenteraadsverkiazing.in juni 196?, noodzakolijk

geworden door de opheffing van de gemeente Zwollerkerspel en de incor-

poratie van het overgrote deel van de bevolking daarvan.in de gemeen-

te Zwolle, bracht de CPN geen winst. De CPN slaagde er niet in, zich

in de fiiwolse raad te laten vertegenwoordigen.

iieer succes boekte de CPN bij de gemeenteraadsverkiezingen van

Helmond, op 1 december j.l., die eveneens door wijziging van de ge-

meentegrens noodzakelijk geworden waren. Van de bijna 30.000 stemmen
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wist de CPN er ruim 2.000 op zich te verenigen, zijnde 6,7/o van

het toaal en voldoende voor 2 zetels in de nieuwe. gemeenteraad. Kier-

mee trok de CPN de stijgende lijn door, die zich de laatste jaren in

Helmond manifesteerde: bij de Tweede Kamerverkiezingen in .196? had zij

ruira 1.000 stemmen (4$) behaald, bij de raadsverkiezingen in 1966 ruim

800 (3i3%)« Het steramenpercentage voor de Helmondse raad is dus in

een jaar meer dan verdubbeld. Blijkens een verkiezingsonderzoek boek-

te de CFN haar winst vooral in de leeftijdsgroep van 21-30 jaar, die

kQ% van de totale winst van deze partij uitmaakte. Het bestuur van de

afdeling Helmond van de CPN zag in de verkiezingsuitslag, blijkens oen

aan ''De waarheid'1 gerichte brief, een weerspiegeling van 'het groeiende

vertrouwen van de bevolking in de CPN, die op basis van haar autonorae

politiek optreedt voor de belangen van de werkende bevolking van ons

land".

Verdediging van de democratic

1967 stond voor de CPN voor een niet onbelangrijk deel in het

teken van de '''verdediging van de democratic"; in Griekeniand was er

de "onverhulde fascistische machtsgreep" waartegen de CPN en het par-

ti jblad ;'De Waarheid" zich keerden; in Nederland keerden de coramunisten

zich tegen het "geknoei met het kiesrecht". Bij de algemene beschouwin-

gen in de Tweede Kamer fulmineerde Marcus Bakker tegen de ''kiesrecht-

foefjes" en het :llciesrechtgeknutsel" van de verschillende politieke

partijen, daarbij doelend op de voorstellen van o.m. D'66, om tot een

volledig of gedeeltelijk districtenstelsel te komen. Hier tegenover

wenst de CPH het stelsel van evenredige vertegenwoordiging onverkort

te handhaven. Bakker pleitte voor een "eenheid van links1'1 (een centraal

theraa in de CPN-propaganda), die volgens hem als enige in Sbaat is de

democratie te verdedigen. In zijn boekje "Kiezen of Knoeien'1 werkte

Bakker deze gedachten verder uit, waarbij hij niet schroomde, ̂ aar

nodig de historische feiten geweld aan te doen. Desondanks is het boekje

in CPN-kringen uitbundig ontvangen en uitverkoren als scholingsmateriaal

bij uitstek.

De CPN en de "eenheid van links"

Bij haar pogingen te komen tot een ''eenheid van links'1, sluit

de CPN de PSP kennelijk bij voorbaat uit. Aanvallen op de politiek van
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deze partij worden regelmatig gelanceerd, evenals vaak hsftige persoon-

lijke aantijgingen tegen op de voorgrond fredende PSP-functionarisscn.

In.het afgelopen jaar was het de houding van de PSP inzake de loon-

strijd, maar vooral t.a.v. de kwestie-Vietnara waartegen de CPN zich

keerde. In een fel betoog in "De Waarheid" hekelde Freek Meis - Ian-

deli jk leider van het CPN-bedrijfswerk - een aantal artikelen in het

PSP-blad "Radikaal" over de loonstrijd. Meis concludeerde dat de PSP

enerzijds een "regelrechte aanval" had gelanceerd op arbeiders die op-

komen voor hogere lonen, anderzijds "de oude anarchistische onzin:!

verkondigt als zou de economische toestand eerst nog meer moeten ver-

slechteren, voordat het kapitalistisch stelsel vervangen kan worden.

Dat het anarchisme altijd al een -heilloze invloed op de arbeidersbe-

we^ing hoe ft gehad, werd in een artikelenserie in "De Waarheid11 nog

eens aan de hand van de geschiedenis aangetoond. De serie raondde uit

in een scherpe aanval op ''pseudo-linkse krachten" als de provo's en

de PSP, die door hun provocatorische acties de reactie een"knestie

Amsterdam11 in handen hadden gespeeld, die had geleid tot uingrijpen in

de hoofdstad11.

Het in de PSP gegispte provocatieve element kwam naar C?N-in-

zicht met name naar voren in de maandelijkse stille tochten van Boetes

"Actiegroep Vietnam" en in de demonstraties van . Hiertegen-

over stelde de CPN de daadwerkelijke hulp via het comraunistischo Comi-

te MHulp aan Vietnam'', dat in de loop van 196? een kleine / 50.000 bij-

eenbr-.'.cht voor hot Zuidvietn^mcso Bevrijdingsfront (Vietcong).

..ilde de CPN van enige "eenheid van actieif met de PSP totaal

niets weten, anderzijds bleef zij gespitst op gezaraenlijk optreden

met de PvdA. Zo deed het Amsterdamse districtsbestuur aan het federa-

tiebcstuur van de PvdA in de hoofdstad het voorstel tezamen een Viet-

nam-deraonstratie te organiseren, onder de leuze "Amerika moet zich

uit Vietnam terugtrekken". Hierop werd evenwel volstrekt afwijzcnd ge-

reageerd. Desondanks bleef de CPN vasthouden aan het denkbeeld dat

(afgazien van de rechtse leiders) de ^vdA zich in de richting van de

CPN-standpunten bewoog. Het recente PvdA-congres (waar een grote min-

derheid terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Vietnam vsrlangde)

werd daarbij dankbaar aangegrepen. Hoe illusoir dit alles is, werd

nog eens onderstreept door een uitspraak van "Nieuw Links'"'-voorman

en lid van het partijbestuur van de PvdA Han Lammers, dat er met de

CPN niet valt samen te werken en dat hij deze partij dan ook niet aiet

als een mogelijke partner in een progressieve politieke federatie.
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CPN-activiteiten op sociaal-econornisch terrein

De reeds in de laatste maanden van 1966 toenemende werklooshsid

vormde-in 196? voor de CPN een der voornaamste agitatie-objecten.

Reeds in de eerste maand van het afgelopen jaar namen de communisten

deel aan drie werklozendemonstraties, waarvan zij er een (in Groningen)

zelf hadden georganiseerd. O.m. bij die gelegenheid spraken vooraan-

staande CPN-leden als F.Meis (landelijk leider van het CPN-bedrijfswerk)

en /i'.Kremer (Drents Statenlid en lid van de Tweede Kamer) zich uit

tegen :Iwerkverschaf fing" en verkondigden zij de communistische visie,

als zou de werkloosheid "georganiseerd" zijn door de monopolies om de

lonen te drukken. Voor de werkloosheid stelde de CPN, op vergaderingen

en in "De -Jaarheid1', de regering dan ook vorantwoordelijk.

Medio 1967 vond in Assen een conferentie plaats van de CPN-distric

ten Qronin^en, Friesland en Drente, waarop uiteraard vooral de regio-

nale \?e-rkloosheid ter sprake kwam. Ter bestrijding daarvan eiste de

CPN, bij monde van secretaris Hoekstra, opheffing van de bestedings-

beperking op overheidsuitgavcn en een verbod van massa-ontslagen en

bedrijfssluitingen. ôk in de Tweede Kamer varkondigde Hoekstra de

mening dat het alleen van de regering afhing of er werk zou komen,

ter-vijl Marcus Bakker bij de behandeling van de Textielnota nog eens

aandrong op een verbod van massa-ontslagen (de ontslagen in de Twentse

textielindustrie lagen nog vers in het geheugen).

Bij de algemene beschouxving over de rijksbegroting 1968, kwam

Bakker in oktober met het voorstel een "werkgelegenheidsfonds' te

stichten tar bestrijding van de werkloosheidi De:hiervoor benodigde

vele honderden miljoenen guldens zouden moeten komen uit gedwongen

leningon bij de bezitters en/of door een deel van de defensie-uitga-

ven hiervoor te bestemmen.

In zijn betoog nam Bakker de eis op, dat de arbeiders moeten

mee profitcreii van nieuwe ontwikkelingen als mechanisatie en automa-

tisering. Langere vacanties en kortere werktijd: noemde hij^een van de

meest deu^delijke manieren om d-e werkloosheid te bestrijden''. In deze

laatste woorden kan men een weerspiegeling zien van de vrees in CPN-

kringen, dat" o.a. het toenemende container-vervoer in de havens steeds

meer arbe'iders overbodig zal maken. Om dezelfde redenen verzette de

CPN zich in het afgelopen jaar meerdere malen tegen de sluiting van

mijnen in Limburg.



Communisten in de Ondernemingsraden

In het afgelopen jaar warden in diverse grote metaalbedrijven

nieuwe ondernemingsraden gekozen, waarbij de door de CPN gesteunde

"Vrije Lijst" of "Eenheidslijst" wisselend succes behaalde. In Amster-

dam wist de "Vrije Lijst" in de OR van Jonker-Du Croo 3 van de 7

zetels voor de "weekloners" te bezetten (voor de fusie mot Jonker had

de "Vrije Lijst:t bij Du Groo en Brauns *f van de 7 beschikbare zetels).

Bij Draka, eveneens in Amsterdam, behield de :'Vrije Lijst" haar 3 ze-

tels in &G OH bij een iets gestegen percentage. In de OR van >erkspoor/

Amsterdam verloren de communisten een zetel en kwaraen op 2 zetels.

Bij de ADM werd , inmiddels door het 22e Gongres tot partij-

bestuurslid gekozen, met ruim 70% van de stemmen gekozen als vertegen-

woordiger van het personeel in het bedrijfspensioenfonds.

Bij een ander scheepsbouwbedrijf, Wilton Fijenoord in Schiedam,

kreeg de "Vrije Lijst'' 4 van de 17 voor "weekloners" beschikbare ze-

tels, waarvan de vierde door een niet-communist werd bezet. Bij de

vorige verkiezingen had de "Vrije Lijst" 3 zetels verworven.

Bij de OR-verkiezingen voor het grootste Nederlandse metaalbedrijf,

de Hoogovsns te Velsen, was voor het eerst in ons land het onderscheid

tussen hoofd- en handarbeiders opgeheven. De "Eenheidslijst71 (waarvoor

de candidaten door de CPN-bedrijfsgroep waren geworven) liep daarbij

terug van 3 zetels (van de 23) tot 2 zetels op het huidige totaal van

27.

De CPH en de international^ communistische beweging

Ook in 1967 heeft de CPN zich in haar verhouding tot de communis-

tischo wereldbeweging weer laten leiden door haar extreme opvatting

van de autonomie der coramunistische partijen, een opvatting die haar

geisoloerd hceft van vrijwel het gehele rode kamp. £ij weigerde deel

te neiaen aan de conferentie van Europese CP'en te Karlovy Vary

(2k - 26 april), welke weigering zij uitvoerig motiveerde in een open

brief aan de Franse CP dd. 21 maart. Uit deze brief bleek, dat de CPN-

leiding vooral beducht was om, middels deelname aan deze conferentie,

gedwongen te worden de door haar scherp gekritisoerde - op ontspanning

in Europa gerichte - Russische politick te onderschrijvan. In het bij-

zonder keerde zij zich tegen de mo;>;elijke afsluiting van een zgn.

"non-proliferatieverdrag".
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Nog een stap dieper in het isolement, met name t.a.v. de Oost-

europese CP'en deed de CPN toen zij in -'De Waarheid;l van 1 april een

resolutie publiceerde, waarin het bssluit was neergelegd de comraunis-

tische reisbureaue :lVernu'' en VCU" te ontbinden. Volgens de CFN-leiding

zouden de door deze reisbureaua georganiseerde vacantiereizen naar do

Oosteuropese landen, de "inmenging" van de socialistische staten in de

interne partijzaken van de CPN (via beinvloeding van aldaar met vacan-

tie vertoevende CPN-leden) vergemakkelijken.

Dieptepunt in de isolementspolitiek van de CPN-leiding was dit

jaar het besluit om geen gevolg te geven aan een schriftelijke uit-

nodiging van de CPSU-leiding om een delegatie te zenden naar de fes-

tiviteiten in Moskou, t.g.v. de 50e herdenking van de Russische Oktober-

revolutie. Hiermede schaarde de CPN zich in het gezelschap van de

Chinese en de Albanese CPt die eveneens verkozen weg te blijven.

Opvallend was de uitermate afwijzende toon van de gepubliceerde toe-

lichting op dit besluit. De CPSU werd beschuldigd van verbreking van

de international© solidariteit met de Indonesische CP, een solidariteit

waarover de CPN zich begin September nog met een schriftelijk voor-

stel tot daadwerkelijke actie gericht had tot de CP'en van Roemenie,

China, Cuba, Noord-Korea, Noord-Vietnam en Albanie. Verder werd de

CPolJ gekritiseerd over haar pro-Arabische politick in het conflict

in het Midden-Oosten, in welke kwestie de CPN een van de meerderheid

der comraunistische partijen afwijkend "neutraal standpunt" heeft in-

genomen. Tenslotte fulmineerde de CPN-leiding heftig tegen de Russische

pogingen om alle CP'en aan het eerdergenoemde "non-proliferatieverdrag"

te binden.

De enige reele contacten die de CPN dit jaar onderhield met

communisten uit andere landen, waren die met de Roemeense CP, die

evenals de CPN zich autonoom opstelt tegenover Moskou, zij het om

grotendeels andere redenen dan de Nederlandse CP. Op uitnodiging van de

Roemenen voerde de hoofdredacteur van "De »Jaarheid;1, Joop :/olff, van

11 - 16 april partijbesprekingen in Boekarest. Paul de Groot, Henk Hoek-

stra en Joop Wolff hadden op 20 juli een onderhoud met de toen in Ne-

derland verblijvende premier en diens minister van buitenlandse

zaken . De voormalige "Waarheid'-correspondent in Moskou,

, woonde van 2.k - 26 juli in Boekarest de opening bij van

het Roemeense parlementaire jaar en rond het !lWaarheid"-festival
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(8 - 15 September) bracht een Roemeense partijdelegatie ( ,

) een bezoek aan Nedarland. Hoewel al deze contacten

in oen vriendschappelijke sfeer verliepen, bestaat toch niot de in-

druk dat beide partijen veel nader tot elkaar gekomen zijn. /at dit

betreft is hot typerend dat de Roemeense CPnagelaten heeft een bagroe-

ting te sturen aan-het afgelopen CPN-congres,

Ondanks de vaak zeer scherpe kritiek die de CPN dit jaar over

meerdere (vnl. pro-Moskou gezinde) com mnistische partijen heeft uit-

gestort, is een reactie van die zijde vrijwel uitgebleven. Een uit-

zondering is de scherpe open brief aan de CPN, die de Tilestduitse

(KPD)-secrotaris publiceerde in net juninummer van net

illegaal verschijnende kaderblad van zijn partij, ;'Freies Volk".

verweet de Nederlandse CP (en met name Paul de Groot) dubbel-

hartigheid in de contacten met de KPD.

Ook vanuit de DDR werd enige tijd geleden in een radio-uitzen-

ding (19 oktober) kritiek gebracht op de politiek van de CPN-leiding.

Opmerkelijk is overigens dat de Russische CP, die het feist door de

CPN is aangevallen, een tegemoetkomende houding jegens de Nedorlandso

CP blijft innetnen. Het in vriendschappelijke termen gestelde begroe-

tingstelegram aan het CPN-congres getuigt d larvan.

Hat beleid van de CPN-leiding in de eerstkomende tijd t.a.v.

haar relaties met and'ere CP'en is vastgelegd in de door het 22e Con-

gres goedgokeurde discussiegrondslag. Daarin wordt opgemerkt dat de

CPN voor samenwerking is met alle communistische en arbeiderspartijen

in do wereld, op voorwaarde iat zij ;'niet met frases, maar -in de prak-

tijk, de autonomie van de Nederlandse CP respecteren'1. Van de CP3U

wordt bovendien geeist dat deze partij haar "inmenging" in interne

aangelegenheden van de CPN staakt en de aanstichters ervan openlijk

veroordeelt. De Chinese CP dient af te zien van steunvarlening aan do

groopen in Noderland, die de CPN bestrijden ("De Sode Vlag:l en i'iLCN).

De CP'en van Cuba, Israel (MAKI), Noord-Vietnam, Noord-Korea, Indo-

nesie en Roemenie wordon genoemd als partijen die verwant zijn aan de

CPN(-politiek).
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De pro-Chinese

Het ''Marxistisch-Lcninistisch Centrum Notderland1' (MLCN) hoeft

begin 19̂ 7 zijn maandblad ''Rode Tribune" een moderner en aantrokkelijkei

aanzion gegoven, hetgeen de vertoop, met name onder links- radicale

jongeren in Amsterdam, heeft gestimuleerd. Mede hierdoor kreeg h^t

MLCN enige invloed in Amsterdamse studentenkringen (ASVA), in de jon-

gercnorganisatie "Socialistische Jeugd ' (dLCN-leider ochre vel trad

in dit miliou enkele malen op als scholingsleider) , en in andere linlcse

groeperingen als de "Politieke Werkgroep Amsterdam1' en de "Amsterdamsc

Cineclubi;. Samen met de "Politieke .Verkgroep Amsterdam1' fabriccerde

het aLCN in de maanden mei-juni van dit jaar een drietal ;tmuurkranten::,

waarin geprotesteerd werd tegen de communist envervolging in Indonesia

en die in enkele grote steden van ons land hier en daar warden aango-

plakt. Medio mei bracht het MLCN, in samenwerking met "Het Internatio-

nale Book'1' (uitgevarij van de Belgische pro-Chinese CP) en gefinancierd

door de Chinezen, het bekende "Rode Boekje1' (citaten van Mao tse-Tocng)

in Nederlandse vertaling a / 1.95 op de markt. In de maand juli lieten

ochrovel c.s. een nieuw tweemaandelijks orgaan verschijnen, gotitcld

"De Kommunist", waarin vraagstukken van de cjmmunistische ideologic

zullcn worden behandeld. Dit hangt samen met de gewijzigde opzet van do

'Rode Tribune", die langzamerhand meer een populair links-radicaal dan

een principieel communistisch blad was geworden. In de :'Rodo Tribune ;

van September ging de redactie (Nico Schrcvel, ,

en de voormalige 'Rode Vlag"-aanhanger ) nadur in op deze

transformatie. Betoogd werd, dat "Rode Tribune" een instrument zou

moeten v/orden om het socialistisch perspectief voor de Nederlandse samon

leving terug to vinden. Daartoe zou het blad een derde deel van de

plaatsruimte reserveren voor een discussie over de vraag hoe men in

Nederland tot "een echte Socialistische beweging" zou kunnen koaen.

Hoencl deze discussie-rubriek tot nu toe een redelijke belangstelling

geniot - (red. "Vrij Nederland") en (red. -'Links-)

verleenden reeds hun medewerking - kan men nauwelijks veronderstollon

dat deze, van de gedachten van Mao gespeende aanpak in de bodoeling

heeft gelegen van de Chinese financiers.

Cok dit jaar bezochten verscheidene MLCN-'ers hun broodhoron

in Peking en Tirana. Lo bracht penningraeester eind juli,

op uitnodiging van de Chineaen, oen "studiebezoek" aan de Volksro-ou-

bliek, waarvan hij in het jktobernummer van "Rode Tribune" uitvoerig
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verslag uitgobracht. (In hetzelfde nummer verhaalde de bekende.Rottor-

damso communist van zijn r-ecente royement uit da CPN.

I?lk vind mijn royement verre van plezierig", aldus , !Imaar ik

ben or trots op het te hebben ontvangen van mensen die blijken nog

bekrompener te denken dan in een katholieke of in de meest gereforiaeer-

de zv;c.rte-kousenkerk ook11.) Verder maakten o.m. secretaris Nico Sch.ro-

vel on redactielid in juli een vacantiereis naar Albanie.

De activiteiten van het MLCN overziend, kan geconcludeerd wordon

dat deze van oorsprong pro-Chinese oppositiegroep dit jaar haar aandacht

minder op de CPN heeft gericht dan op (jonge) links-radicale olementcn

buitcn de communistische partij. Het op de valreep verschenen decera-

bernummer van i!De Kommunist", waarin een weliswaar kritische, maar

z or theoretische ontleding werd gegeven van dj discussiegrondslag

van het CFN-congres, bevestigt deze conclusie slechts.

De pro-Chinese oppositiegroep rond het blad 'De Rode Vlag'•' heeft

het afgolopen jaar een veel minder spectaculaire, zij het raeer princi-

piele stem laten horen dan hit MLCN. Bischot c.s. hebben een grotere

marxistisch-leninistische bagage dan de groep van Schrevel, hetgeen

tot uiting kwam in de loodzware ideologische artikelen in l!De Rode Vlag"

en in het sectarische optreden van de groep, die zich - in togenstelling

tot het MLCN - voortdurend blijft afzetten tegen de CPN.

Medio mei deden zich meningsverschillen voor binnen de groep,

die geleid hebben tot het uittreden van enkele minder star dogmatische

ingestelde jongeren, o.w. , en

. De laatste sloot zich aan bij het MLCN. en for-

moerden mot enkele provo-achtige figuren een jongerengroepje dat het

slecht gcstencilde blaadje ;'Rode Jeugd" ging uitgeven. 'De Rode Vlag::

merktc over dit blaadje in haar juninummer op: '' de inhoud is

grotondools anti-marxistisch - leninistisch en hemelt het anarchisme

en do provo-beweging met haar leiders dermate op, dat wij ons volMig

van hot blad distancieren".

Behalve enige contacten met and.ore radicale groeperingen (v/.o.

trotskiston) beperkten de activiteiten van "De Rode Vlag;t-grocp - die

aanzienlijk minder financiele steun van de Chinezen ontvangt dan hot

MLCN - zich in 196? grotendeels tot het uitgeven van het maandelijlcs

orgaan. In het novembernummer nam Bischot de discussiegrondslag voor

het 22o Congres van de CPN onder het mes. Anders dan het MLCN raconde
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hij oon weliswaar opportunistische, maar toch hoopgevenda koerswen-

ding te bespeuren in de CPN-politiek.'"Het moet een aanmoediging zijn

voor het geduldige werk van vele honderden binnen en buiten de CPN om or

alles aan te doen dat de CPN op goede revolutionaire, marxistisch-

leninistische standpunten terugkeert, geheel of gedeeltelijk-', aldus

de :Sode Vlag'-leider.

De pro-Russische oppositie

Een aantal communisten die in de loop der jaren buiten do CPN

zijn goraakt - veelal door conflicten met Paul de Groot - trad begin

april j.l. in de openbaarheid met een openlijke solidariteitsbetuiging

aan do vertegenwoordigers van de Europese CP'en, die van 2k - 26

april in Karlovy Vary bijeen waren. Gesteld werd dat het bestuur van

de CPN weliswaar gemeend had geen vertegenwoordi^er naar deze bijeon-

komst te moeten zenden, maar dat "vele coraraunisten in en buiten do

CPNi! het mot dit besluit niet eens waren en de conferentie alle succes

toewensten. Uit dit initiatief ontstond medio 196? <ien pro-Russische

oppoatiegroep, die zich in de eerste plaats ten doel stelde, door

gesprekken met (kader)leden van de CPN en door het in die kringon ver-

spreidon van geschriften waarin het beleid van de partijleiding kri-

tisch onder de loupe werd genomen, de politick van de CPN meer op Mos-

kou te doen orienteren. De meest op de voorgrond tredende figuren in

dezo groep waren de oud-Kominternagent Ko Dankaart de huidige PSP-jar-

tijbestuurder dr. Ger Harmsen, de oud-voorzitter van de EVC, Frits

Reuter en de geroyeerde CPN-partijbestuurder Friedl Baruch. De laatstc,

schrijver van een in het voorjaar verschenen poleraisch boek over do

CPN-politiek, getiteld "Links-af - naar Kechts", was de belangrijkste

medev/erker aan het gestencilde blad "Het Socialistisch Perspoctief

in Nederland'1, dat de groep enkele malen in een oplage van circa 1500

oxempluron deed verspreiden onder comaunisten in on rond de CPN.

Gaandeweg grociden er echter meningsverschillen binnen de groep

over de doelstellingen. Een stroming o.l.v. Baruch en Reuter wilde zich

consequent blijven richten op een bexnvloeding van de CPN-aanhang, ter-

wijl Dankaart en Harmsen c.s. langzamerhand meer heil zagen in de

vorming van een '"'linkse concantratie" met andere radicale groepcringen

buiten de CPN. Deze raeningsverschillen leidden in oktober tot hot uit-
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treden van Baruch, Reuter e.a. uit de :|groep-Dankaart:t, die daarna

nog in het niouws kwara met een handtekeningenactie voor een felicita-

tieschrijven aan de Sovjet-leiders, i.v.m. de 50e verjaardag van de

Oktoberrevolutie.

Baruch, die van diverse zijden binnen en buiten CPN-kringen

financiele stoun ontvangt, liet in de laatste maanden van het jaar

een tweetal goed verzorgde polemische brochures verschijnen (oplage

ca. 2000 ex.), waarvan de laatste, "Communistische Notities1' goheton,

een regelmatig terugkerend orgaan belooft te worden. In dit blad doel-

de Baruch mee bij het 22e Congres van de CPN in beroep te zullan gaan

togon zijn in april 19̂ 6 uitgesproken royemtmt. 4oals. bekend hcoft hot

Congres dit beroep inraiddels verworpen (zie elders in dit hoofdstuk).

Behalve Baruch publiceert ook dr. Ger Harmsen regelmatig beschouvringcn

over de politick en de geschiedenis van de CPN. Zijn in mei van dit

jaar verschenen boek over het leven van de Kominternagent Daan Gou-

loozo heeft veel stof doen opwaaien, niet in het minst in communis-

tische krihg. :'De '('aarheid" achtte het boek "een duidelijk ondordeel

van de burgerlijke en reactionaire campagne die tegen de CPN en haar

autonorae politiek wordt gevoerd.;l

Samenvattend kan gesteld worden, dat de dit jaar buiten dc CPN

ontstane - van betrekkelijk geringe omvang zijnde - pro-Russische

oppositio, wel actief is geweest, maar geen aanwijsbare invlood hooft

kunncn uitoefenen op de politiek van de CPN-leiding. Indien echter

deze groep^en) en de opposanten binnen de CPN (met name in de ;IVoreni-

ging Ncdcrland-U33R") elkaar kunnen vinden, is een succesvoller optre-

den niet denkbeeldig.

Parti.jpubliciteit

Ook hat afgelopen jaar vergde van de partij een zeer-grote

krachtsinspanning ''TDe ;iaarheid" als dagblad te handhaven. Zo nu en dan

was de financiele situatie zelfs zo raoeilijk, dat er verschillonde

malon over gedncht is om in het uiterste geval van "De -Jaarheid;i maar

ean weokblad te maken. Ondanks de voortdurende werfacties is men or

niet in goslaagd in 196? een netto abonnee-winst te boeken.

;iDo '.Vaarheid!l telt momenteel ongeveer 20.000 abonnees. Da in-

komaten uit advortenties blijvon ook gering: deze maken bij •'•)© «aar-

heid:i ongsveer 10% van het totaal uit; bij de Nederlandse pers in het
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algemecn

De partij schetste de positie van de partijkrant op het zojuist

gehouden partijcongres als moeilijk, maar achttc daze toch niet hopoloos

Het tekort op de exploitatie van "De Waarheid" werd voor 1968 geschat

op ongaveer f 1̂ 0.000.- en moet voor het grootste dael wordon bestroden

uit de opbrengst van de financiele acties (het bekende Donatiefonds) •

Zowel in de ''zakelijke", als in de redactionele leiding van ;'Dc

tfaarheid", vonden medio 196? vrij belangrijke mutaties plaats. '/aarheid-

directeur werd van zijn functie ontheven en hoofdre-

dacteur Joop ,»olff kreeg een plaatsvervanger. Aanleiding hiertoe v/as

hun verkiezing tot lid van de Tweede Karaer. • - vroeger

al eens in deze functie uitgerangeerd - werd opnieuw tot i/aarheid-di-

recteur aangesteld.

De bladen ''Politick Sc Cultuur" (oplage 2150) en"Kontrast'' (op}.agc

1200) warden praktisch gefinancierd door de uitgeverij Pegasus. Hot

tnaandblad :'Vraagstukken voor Vrede en Socialisme" (oplage 550) wordt

uitgcgevon voor rekening van de in Praag zetelende internationals uit-

gever.

Van de zgn. streekbladen verscheen het afgolopen jaar alleen

nog ::0ns Noorderkwartier1'.

Boekhandel en Uitgeverij Pegasus

Do leiding van Pegasus is, na het ontslag van de directeur Jan

van Soggelen sn zijn naaste medewerkers, in handen gekomen van

. Hierdoor is de greep van de partij op Pegasus «/el toogenomen,

raaar daar staat tegenover dat een volkoraen laek is op het go-

bied van boekhandcl en uitgeverij. Hij is daardoor geheel afhankolijk

van enkcle vakbekwame krachten, die Pegasus ook na de ingreop van april

trouw zijn gebleven.

Do opzet van de partij leiding om het uitgave-prograrama van Pega-

sus te ''vernederlandsen" , moet in zekere zin echter nog beginnen. In

feite v/ordt thans slochts uitgegeven (c .q.voorbereid) wat strookt met

de politieke zienswijze van Paul de Groot, die, door de aanstelling van

tot directeur, erin geslaagd is een meer persoonlijk stompel

op Pegasus te drukken. De door Van Seggelen begeerde en ook zovocl

lijk benutto zelfstandigheid - zij het dat hij in principiele kwcs-

ties altijd overleg met de partij pleegde - streeft niet na.
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Deze stelt de raeest luttele zaken bij de partijleiding ter discussie.

Dit vloeit niet alleen voort uit de onzelfstandigheid van ,

maar houdt ook verband met het feit dat hij lid is van net Dagelijks

Bestuur van de CFN.

H&t tot dusver nog gunstige commercieLe resultaat van Pegasus

is in hoge mate het govolg van het beleid van Van Seggel^n. Dank zij

diens goedo naam had Pegasus in brede kring vaste voet gekregcn eh

bestonden er uitstekende relaties, zowel met de Oosteuropese landen,

als met do Chinese Volksropubliek. Als gevolg van de partijbemoeiing

met Pegasus in april 196?»namen de communistische landen sindsdion

een afrvachtende houding aan en verkilde de relatie enigszins.

In verband met deze ontwikkeling lijkt het niet uitgesloten, dat

aan de dominerende positie van Pegasus als slavische boekhandel in

Nederland oen einde zal komen.

Financiele positie van de CPN

Bij de verslagen over het partijcongres werd in -IDe marheid11

van 30-12-196? sen overzicht gegeven van de partijkas, oen overrent

van het Donatiefonds over de laatste vier verenigingsjaren (lopen

van 1-9 tot en met 31-8) alsmede een opsomming van de bedragen die

totaal a?.n de laatste die algemene verkiezingen werden besteed

( r 360.000,-).

KB:
De partij is statutair verplicht het financieel verslag in de
organen van de partij te publiceren, maar liet dit na 1953 na
:iom de vijand niet in de kaart te spelen".

Nu, na. 15 jaar, werd een deel van de stukken op instigatie van
Paul de Groot bekend gemaakt. Volgens hem is het n.l. geen schande
oen arme partij te zijn. Niet vergeten mag worden dat het openbaar
maken van kasoverzichten past in de nationale koers van de CPN
en kennelijk moet publicatie van de cijfers de idee van finc.n-
ciele staun vanuit het buitenland verder afzwakken. Han zou ook
kunnen stellen dat het publiceren van cijfers een gevolg is van
het toegenomen zelfbewustzijn van de Nederlandse communisten.

Op het congres trad het Tweede Karaerlid willem Kremer op als

woordvoerder van de Financiele Commissie. In zijn toelichting op dc

cijfers deelde hij o.a. mede, dat de jaarlijkse tekorten van i7Je v/aar-

hoid:) con stijgende lijn vertonen. De partijleden dienen deze tekorten

door voortdurende ledenwerving en door opvoering van de contributie

(en verbetering van de inning en afdracht daarvan)op te vangen.



- 27 -

Gelukkig, aldus Kreraer, waren de afdrachten van Pegasus aan de CPN, se-

dert da.ir de scepter zwaait, sterk verbeterd (met 60%

gestcgon). Bshalvo boekhandel en uitgavorij Pegasus raaakte ook (Vaar-

heid)drukkerij Dijkman winst.

De partijbegroting voor 1968, gebaseerd op een donatie-inkomste

van / 300.000.-, vertoont een tekort van / 8.000.-. Volgens Kremer is

dat evenwel door intensief werken gemakkelijk te dekken.

Do conciliate lijkt gjwettigd dat de CPN erin geslaagd is het

"Boekjaar'1 196? nog betrekkelijk gunstig af te sluiten. Desondanks is

de financiele toekomst allerminst rooskleurig. Veel inspanning worclt

van do partijgenoten gevraagd om de benodigde gelden op tafel to bron-

gen. JDat de CPN zich duarniast nog bezig houdt met het inzamelen v?.n

gelden ten behoeve van het Zuidvietnamese Bevrijdiogsfront (reeds

raeer dan j 50.000,-), is een activiteit die de eigen geldmiddelenvoor-

ziening praktisch niet schaadt. De raeeste giften komen n.l. uit de

zakken van andersdenkenden.

Het 22e Partijcongres

Voorbereiding

Medio november j.l. zond de adrainistratief-secretaris van het

partijbestuur, , aan de districtsleidingen een circulaire

met :itechnische aanwijzingen1' inzake de voorbereiding van hot 22e ••

Partijcongres. Hierin was voor elk district het door het PB bepaalde

aantal afgevaardigden vastgesteld, onderverdeeld in "partijgenoton

met beslissende en met beraadslagende stem".

Vrijdagochtend 22 december dienden de delegaties zich inirMarcanti'-

bij de congresadministratie te melden om de congresbescheiden in ont-

vangst te nemen, Een en ander diende te geschieden onder overlegging

van uitnodiging, ingevuld maandaatformulier en partijboekje. Do uit-

nodigingen en mandaatformulieren waren op de voorafgaande districts-

conferentie door een PB-lid aan de districtssecretaris ovorhandigd,

die ze op aijn beurt verder distribueerde. Een verzamellijst mot de na-

men, adressen en (event.) logeeradressen in Amsterdam, alsmede de na-

men van de voorzitter en de secretaris van de districtsdelegatie, nocst

zo snol mogelijk aan het partijsecretariaat toegeaonden wordon en wol
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per koerier.

Om de "grote financiele uitgaven", verbonden aan het Congres,

te dekken, drong er op aan dat .alle gelden die in de distric-

ten aanwczig waren snel werden afgedragen. Ook het geld dat de laat-

ste dagen v66r het Congres zou binnenkornen diende naar Amsterdam te

worden meegenomen, zulks "mede om uitbetaling van onkosten zekar te

stellen!:. Een en ander illustreert wel de slechte financiele situatie

waarin de CPN zich bevindt.

De lijn van het 21e Congres (maart 196*0 doortrekkend, wijdde

het 22e Congres zijn aandacht vrijwel geheel aan de binnenlandse pro-

blematiek. Nieuwe gezichtspunten kwamen daarbij, in vergelijking met

de discussiegrondslag, in feite niet naar voren. Zo werd grote aan-

dacht goschonken aan de ''hereniging van de arbeiderspartijen;l, i.e.

samenwsrking met de PvdA, aan de "eenheid van actieM in het NVV en

aan de uniek genoemde positie van !'De .iaarheid'. Ook de door De

Groot gelanceerde aanval op :lradicalen!l van diverse oorsprong, be-

vatte gcen wezenlijk nieuwe elementen.

De betrekkelijk grote openbaarheid die het vorige Congres ken-

mcrkte, werd oveneens gecontinueerd. Evenals toen vond het congres

in "Marcanti" plaats, terwijl ook nu de redevoeringen van De Groot en

Hoekstra, maar eveneens de belangrijkste discussiebijdragen in ::Dc

jaarheidi! werden g^publiceerd. In !'De Waarheid" van 2? december tcnslottc

werd de samenstelling van het nieuwe partijbestuur gepubliceord, cvonals

de vier resoluties die.door het congres zijn aangenonen.

Door do 'ielectie van afgevaardigden - eerst in de afdelings-

vergaderingen, daarna op de districtsconferenties - vielen ten congrcsse

geen oppositionele geluiden te beluisteren. Hierdoor was het mogelijk

dat de Vj6 gedelegoerden een grote eensgezindheid ten toon sprcidden.

Door geen der 41 discussianten werd het beleid van het partijbostuur

gekritiseerd. '̂el v/erd enige zelfkritiek ten beste gegeven, o.c1.. door

, de vorantwoordelijke man voor het bedrijfswerk in Amsterdam.

Ook tijdens dit 22e Congres was Paul de Groot onbetwist de spil wzu-.rom

het geheel draaide, de leider naar wie alien opzagen.
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De redevoeringen van De Groot en Hoekstra

Do Groot begon zijn openingsrede met eraan te herinneren dat

tusscn het vorige Congres en dit 22e Congres een langere periode l?.g

dan in de statuten is voorgeschreven (n.l. 2 jaar). Hij weet dit aan

de drie opeenvolgonde landelijke verklezingscampagnes, die de aandacht

van de partij hadden opgeeist. Niettemin bood De Groot voor dit uit-

stel zijn verontschuldigingen aan, daarbij de verzekering govend dat

daarvan geen gewoonte gemaakt zal worden.

Op de congressen van andere partijen, aldus De Groot, is veel

gesprokcn over radicalism©, vernieuwing van partijbesturen en -pro-

grams on over verjonging van het kader. Wanneer men nagaat wat men

met dat radicalisme eigenlijk bedoelt, zo meende de scheidende voor-

zittcr, blijkt dat men verminking van het kiesstelsol en invocring

van een autoritair bewind nastreeft, dat bctokont: radioale roactio.

Door hot versieren van de oude programs met nieuv/e frasen veranciert

ar ovcnmin iets als door de "vorjongingskuur" van de partijleidingen

met jcugdige figuren, die dezolfde politick zullen voortzetten. -!Dat

wordt dan jong lood van oud ijzer", aldus De Groot.

iiprokend over de discussiegrondslag zei De Groot dat in de voor-

afgarxnde discussies (in afdelingen en districten) daaraan principiele-

goedkeuring was gehecht, wat betekent dat de -'nieuwe orientering:i,

vastgosteld door het 21e Congres, consequent zal worden voortgezct.

Dit bowijst, aldus De Groot, dat onze partijpolitiek geen verjongings-

kuur nodig hesft. Hij was zolfs van mening dat de CPN ''de jeugdigote

van alle partijen:i is, die zich steeds weer richt op alles wat nieun

is Dat verklaart ook de aantrekkingskracht op de jeugd, die do

parti j volgens De Groot bezit. Tor versterking van de dynamische a.cti-

viteit van het partijbestuur, zal de uitvoering van de politiek in

bel<r.ngrijke mate aan de jonge generatie toevertrouwd mooten worden.

.Je Groot riep tenslotte op tot ;lonwrikbare standvastigheid1' bij

de bescherming van de partij tegen opportunisme en sectarisme l!naar

binnen en naar buiten5'.

Na De Groot sprak partijsecretaris Henk Hoekstra, die verslag uit-

brasht van de werkzaamheden van het partijbestuur in de periode sinds

het 21e Congres. Hij horinnerde aan de loondemonstraties in Rotterdam

en Amsterdam in resp. 1965 en 1966 en aan de vooral in het afgolopen
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jaar gevoerde strijd tegen ontslagen en-werkloosheid. Sen bijzendere

plaats onder de activiteiten van de CPN, aldus Hoekstra, werd ingeno-

men door de solidariteitsacties met het Vietnamese volk.

ISvenals De Groot was Hoekstra van mening dat door de successen

van de partij is aangetoond dat de politiek van de CPN juist is on

dat cr sprake is van een toegenomen vertrouwen in de partij. Het is

om die reden en omdat ;lde tegenstanders" zo scherp vordoeld zijn,

aldus Hoekstra, dat zich thans de kansen voor oen succesvolle strijd

voor de CPN aftekenen. De ''nacht van Schmelzer" luidds een '"verscherpt

offsnsief van de monopolies" in, waardoor het centralc vraagstuk voor

het con^ros de actie is :lvoor nationals onafhankelijkheid, voor volle-

digo werkgolegenheid, voor democratic".

Verheugend noomde Hoekstra het feit, dat veel van het Condor-

lingo wantrouwen tussen socialisten, communisten en golovigo arboiders

is weggenomen11. Volgens hem is dit in het bijzondor een gevolg van do

comraunistische stellingname inzake de vakbeweging, te weten het pro-

pagoren van de intrede van communistische arbeiders in het NVV.

Hoekstra gaf als zijn raening te kennen, dat de strijd voor vollc-

dige wcrkgelegenheid en loonsverhoging voorop diende te sta-in. Tor bo-

strijding van de v/erkloosheid eiste hij van de rugering de ophoffint;

van do '"beperkingen op wegen- on woningbouw" en staking van dj afbouu

van de Limburgse mijnen. Daarnaast pleitte hij voor de sociale bolangon

van de "arbeidersklasse in haar breedste samenstelling anno 196?-1968;!,

waartoo hij, behalve de industrie-arbeiders, ook de bejaarden, de stu-

denten, de beeldende kunstenaars on de leraren rekende

Sproke-nd over het aftreden van voorzitter De Groot, onderstreepto

Hoekstra nog eens, dat dit geen wijziging van de politiek van de CPN

zal brengen. De Groot zal zich ter ondersteuning van het nieuv/c par-

ti jbestuur aan ideologische zaken gaan wijden, waardoor er van :af-

scheid1' geen sprake zal zijn.

Naar aanleiding van de plannen tot wijziging van de Kieswet riap

de CPH-socretaris op tot verzet tegen wat hjj de :'kieszwendel" noemde,. door

do concorns gestimuleord en gericht contra de arbeidersbeweging. Hiortoc

zag hij als noodzaak een concentratie van de arbeidersbeweging, <i±c

moet loiden tot een "hereniging tot een arbeiderspartij '. Hoekstra

ging er hierbij vanuit dit er aan het partijenstelsel inderdaad iwts

mankuert; een kwestie die de CPN echter niet met technische :'foefjes;:

als kiaswctwijziging wil oplossen, doch vanuit klassest>a.ndpunt v/enst



te benaderen. Deze partij zal dan ook in de strijd tegen de politiek

van de regering-De Jong aan het hoofd moeten gaan van do ;!massabev;o-

ging;i. Om daze taak te kunnen volbrengen dient grote aandacht to v/or-

den bestced aan het "bedrijfsv.'erk", waarop, aldus Hoskstra, tcrecht

veel kritiek is geleverd. Ook het tekortschieten van het ;organisatie-

wark" van do partij wcrd door Hoekstra gegispt, waarbij hij tevens

wees op da slachte financiele positie van de partij.

Aan hot slot van zijn bijna twee uur durende rede verzekcrde

Hoekstra, dat de CPN zich hot vertrouwen waardig zal tonen dat zij zich

heeft vorworvon :ldoor haar politiek en door haar duidelijk optreden

in do groto vraagstukken van dezo tijd:t.

Het CPN-beleid inzake buitenlandse golitiek

Partijsecretaris Henk Hoekstra boklemtoonde in zijn congrosrode

hat ijveren van de CPN voor :'nationale onafhankelijkheid;i van Nadar-

land, d.w.z. een Nederland los van >.'estduitse en Amerikaanse invloc-

den. Als ;iroalistisch perspectief" zag hij in dit verband een politiek

die gericht is op staatkundige neutraliteit. Een allereerste vareiste

daartoc achtte hij de uitbanning van "vreemde bases1' in Nederland,

zoals de legering van Westduitse militairen in Budel en .van Amerikanen

in Soestarberg. Uiteindelijk resultaat van zo'n neutraliteitspolitiek

zou, vol^ans Hoekstra, het uittreden van Nederland uit de NAVO mooten

zijn. In de eorste van de vier congres-resoluties werd gesteld ar.t aon

noutraal Nederland, vrij van atoorawapons en g^en plaats biedend aan

buitenlandse atoorn- on andere militaire bases, de beste bescharming

van de Ncderlandse belangen zal zijn en zal bijdragen tot de vrede

in Suropa en de wereld. De drie andere resoluties brachten de solida-

riteit tot uiting van de CPN met respectievelijk rlhet Griekse volk clat

strijd voor herstel van de democratic7', "de Indonesische CP(PKI) en

de andare nationale en democratische krachten in Indonesia', die moodig

strijden tagen het onwettige en wrede generaalsbewind ', en "het Zuid-

vietnamese Bovrijdingsfront en de Noordvietnaraese socialistische ro-

publiek, die heldhaftig strijden tegen de Amarikaanse agressie1'. Gceist

werdon ds vrijlating van de politieke gevangenen in Griekenland en

Indonesia an de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Vietnam.
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HetCPN-beleid t.a.v. de cominunistische wereldbewcging

Do plaats van de CPN in de coramunistische wereldbeweging en

hac?,r bctrekkingen met andere CP'en, zijn tijdens dit congres - waarop

in hot bijzonder het national© karakter van de CPN tot uitdrukking

diende te koraen - door de partijlciding welbewust op de achtergrond

gehouden. Henk Hoekstra horinnerde in zijn slotreda aan de -'politick

van loninistische autonomie", die door de CPN wordt gevolgd sinds het

2le Congros (macirt 196*0. ''Deze politiek", aldus de partijsecrotaris ''was

een positiobepaling van de partij in de international communistische

bewoging en tc-vons het platform van waaraf de Nsderlandse communisten

aan do Internationale discussie hebben deelgenomen:l. Zoals bokend is

deze :dcelname van de CPN aan de Internationale discussie'1 in de laat-

ste jaren niet zo heel veel meer geweest dan een extreme kritiekuit-

oefening op de Moskou-gezinde CP'en, waardoor de Nederlandse CP zich

vrijwel isoleerde van de communistische wereldbeweging. Op het congros

kwam dit isolemont duidelijk tot uiting in het volledig on.tbreken van

delegaties van zusterpartijen (op het vorige congres waren or nog afge-

vaardigdon van 12 CP'eni w.o. de CPSU) en in het geringe aantal :tbo-

grootingstelogrammen1'1 (in 196̂  zonden 2? CP'en schriftelijke felicitn-

ties, w.o. de Chinese CP). Een dergelijke papieren "acte de presence11

word ditmaal slcchts gegeven door de CP'en van de Sowjot-Unio, HongCLrijc

en Israel (MAKI). Zelfs de Roemeense communisten - met wie de CPN

in hot afgelopen jaar reele betrekkingen onderhield - lietc-n met hot

centres verstek gaan en stuurden alleen een nieuwjaarsgroet via hun

partijblad "Scinteia1' aan de redactie van "De v/aarheid". Ook hot Bui-

gaarso partijdagblad "Rabotnitsjesko Delo': deed "Do Waarheid;l de boste

wensen voor 1968 toakomen.

Hot begroetingstelegram van de CPSU gewaagde van !'betrokkingon

van vriendschap en samenwerking", die "gedurende vele jaren:! bestâ .n

hebben tussen de CP'en van Nederland en de Sowjet-Unie, '!op grondslag

van do principes van het raarxisme-leninisme en hot prolatarische inter-

na.tionalisme:!. -l Vij spreken het vertrouwen uii!1, aldus de Russen, >:dat

dezo principes in de betrekkingen tussen onze partijen zullcn zogevieren.11

Veliswaar ligt in deze laatste zin een subtiele terechtwijzing besloten

aan het adres van de CPN-leiding, maar er kan toch niot gesprokcn wor-

den van scherpe kritiek, zoals een vanuit Moskou via het persbureau
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Associated Press verminkte weergave van het telegram ±n da Nederlandsc

pers (22 december) aanvankelijk wilde doen geloven." Opmerkelijk is het,

dat niet alleen partijsecretaris Hoekstra zich in zijn congresrede over

dit :istaaltje anti-communisme" ernstig boos maakte, maar dat ook de

Sussische Ambassade in Deri Haag deae kwestie dermate belangrijk vend,

dat zij aan de toonaangevende Nederlandse dagbladen een door de arnbassa-

deraad ondertekende schriftelijke rechtsetting zond.

.Jvenals de andere sprekers onthield Hoekstra zich in zijn rede-

voeringen or> het congres van kritiek op andere coramunistische partijen.

Een enkel woord wijdde hij aan de verdeeldheid in de comnrunistische

wereldbeweging, een vraagstuk waarover de -CFN gaarne een ''openbate

wetenschappelijke diacussie" zou eien plaatsvinden. De strijd tegen

revisionisme en dogmatisme (dus tegen de interne pro-Russische en pro-

Chinese oppositie) achtte hij echter een zaak van elke partij afzon-

derlijk, die niet door middel van een internationale conferentie zou

kunnen v/orden vastgelegd. '"Ji!en nieuwe opbloei van het marxisme-leninis-

rae;l, zo betoogde Hoekstra, 'kan naar onze inening uitsluitend bereikt

worden langs de weg van evolutie binnen de communistische partijen

die zijn voortgekomen uit de Communistische Internationale, uit de

verzetsbv/eging tegen het Duitse en Japanse fascisme en uit de anti-

kolbniale strijd. Daarom willen wij geen breuk, met wie dan ook binnen

de internationale communistische beweging."

Het is dus duidelijk dat de CPN geen der op Moskou of Peking

gerichte dissidente CP'en wenst te erkennen, zoals die er zijn in

b.v. Japan, Israel, Belgie en Frankrijk en dat zij zich keert tegen de

opvatting dat verwijdering van partijleiders (Mao tse-Toeng, Breznjew,

Paul de Groot) een andere partijpolitiek zal brengen.

Het nieuwe CPN-partijbestuur

Het nieuwe partijbestuur, gekozen op de huishoudelijke zitting

op 2k- december, telt 33 leden en k plaatsvervangende leden. Uit het

oude bestuur (dat 37 leden en plaatsvervangende leden telde) verdwe-

nen 15 namen:

Paul de Groot (die erelid van het partijbestuur werd), Friedl Baruch

(wiens beroep op het congres vergeefs bleek en die derhalve geroyeerd

bleef), (is op het gebied van het bedrijfswerk tekort ge-



schoten), C.Borst, , (NVR-man, ^geestverwant''

van ), , Tj.Jager, M.Meijer (veel kritiek op zijn ;!a:m-

raatigende houding'1), , , , ,

G.de Vries en Theun de Vries.

In het nieuwe partijbestuur verschenen 10 nieuwe gezichten (de

plaatsvervangende leden in het oude bestuur: F.Aarts, J.van Esch, H.

Nieraeijer en R.Walraven werden in het nieuwe partijbestuur als gewone

leden opgenomen), die met name de categorieen van de bedrijfsarbeiders

en van "de jeugd" vertegenwoordigen: C.van Dillen, H.van Hoorn, A. de

Leewv, -.Nieuwenhuyse, G.Out, J.IJisberg en J.Stout als gewone leden;

J. de Boo, L.Bosch en G.Ellerman als plaatsvervangende leden.

;'De ivaarheid", die de nieuwe samenstelling van het partijbestuur

op 27 december publiceerde, vermeldde C.Borst, tt.Meijer, G. de Vries

en Theun de Vries als partljbestuursleden die niet terugkeren. Van de

overige 11 werd geen melding gemaakt, zij het dat het congres 'hen alien

dank br?.cht voor het werk dat zij binnen het partijbestuur hebben ver-

richt;i.

Aan het 2<£e Congres namen kj>6 afgevaardigden deel, waarvan 59

vrouv;en. Het feit dat kd/(> van de deelneraers beneden de veertig jaar was,

gaf "De .aarheid'1 aanleiding tot de conclusie dat de leeftijdsopbouw

van hot congres gunstig genoemd kon worden.

Het CPN-congres en de ogposanten

Het lijkt wa-\rschijnlijk, dat degenen in.de CPN die het ora

een of andere reden oneens zijn met de politieke koers van de partij-

leiding, een moeilijke tijd tegemoet gaan. Hoewel zijzelf niet aan

het v/oord gekomen zijn - de afgevaardigden waren zorgvuldig geselecteerd

op getrouwhoid aan de partijlijn - is er over hun positie duidelijke

taal gesproken. Marcus Bakker dreigde "met een iforiverzoenlijk optreden"

tegen ;idwarsliggera in de partij". "Je krijgt geen raket de lucht in

als je er een mestkar aanbindt", aldus de CPN-parlementarier, Henk

Hoekstra betoogde dat er in de afgelopen tijd "enkele scheurmakers:i

waren opgetreden, die zich !'ofwel voordeden als voorstanders van de

Russen of als voorstanders van de Chinezen". De partijsecretaris v;ilde

echter onderstrepen dat zij ;lnoch met de Sowjet-Unie, noch met de

Chinese Volksrepubliek iets goeds voor hadden'. Hij dacht deze "scheur-

makers-1 dan ook een plaats toe op "de mestvaalt van de arbeidersbewe-
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ging!! in gezelschap van '"een heel panopticum van dit soort door de

partij uitgestoten, door rancune en giftige haat verteerde anti-com-

munisten van het slag Van Ravesteijn, Goedhart, Van Het Reve tot aan

Baruch toe'1. Met deze laatste kwalificatie liep Hoekstra reeds vooruit

op de uitspraak van het congres over het beroep, dat de voormalige

parti'jbestuurder Drs. F. Baruch statutair had aangetekend tegen zijn

in april 1966 uitgesproken royement. Een ad hoc gevormde "coramissie

van onderzoek'1, bestaande uit Drs. , ,

en Jaap Virolff, rapporteerde op de laatste dag van het congres, dat

Baruch sinds het 21e Congres "hardnekkig in strijd gehandeld heeft

met de organisatiebeginselen van de partij" en dat zijn optreden geken-

raerkt werd door "systematische fractievorming:l. De commissie kwam

(uiteraard) tot de conclusie, dat het royement van Baruch indertijd

;lvolkomen terecht" was uitgesproken en het congres, zo meldde ::De

Waarheid", keurde dit rapport met algemene stemmen goed.

Blijkens een interview in :'Het Vrije Volk'1 van 30 december j.l.,

weigert Baruch dit congresbesluit ta erksnnen en blijft hij zichzelf

als lid van de CPN beschouwen. Het laat zich echter denken, dat deze

welhaast bovenmenselijke solidariteit met de CPN, noch door zijn msde-

standers, noch door zijn tegenstanders zal worden gewaardeerd.
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H O O F D S ' - T U K III

ACTIVITEITEN VAN DE COMMUNISTISCHE HULPORGANISATIES

Si parva licet componere raagnis.....
("Indian het vrijstaat het kleine met het
grote te vergelijken")

- Vergilius

De communistische hulporganisaties in 196?

liVil men de ontwikkeling, die de Nederlandse oommunistische hulp-

organisaties in het voorbije kalenderjaar doorraaakten, in enkele woor-

den samenvatten, dan is dit de balanst extern - verdere vervreemding

van de internationale en buitenlandse frontorganisaties (onder druk van

de "autonome" CPN) en, mede onder invloed daarvan, intern - voortgaande

vervreemding van de massa en ineenschrompeling van de activiteit.

De enige uitzondering daarop vormt de Vereniging Nederland-USSR;

maar daar ziet men dan ook de keerzijde van dit kenmerk gei'llustreerd:

verzet tegen de starre partijkoers, een succesvol verenigingsjaar.

Achtereenvolgens worden hieronder thans de hoofdzaken in de ont-

wikkeling van de jeugdbeweging, de vrouwenbeweging, de vredesbeweging,

de verzetsbeweging en van de vriendschapsorganisatie Nederland-USSR

gememoreerd.

Ontwikkeling in de .leugdbeweging

ANJV

Hoewel enkele ANJV-leden zich niet geheel achter de partijlijn

schaarden, volgde de communistische jeugdbeweging h.t.l. als zodanig

in 1967i.evenals in de voorgaande jaren, toch de door de CPN gepro-

pageerde autonOme politiek.

Gezien de nog steeds voortdurende verkoeling tussen de CPN en de

CPSU is het niet verwonderlijk, dat het ook tussen het ANJV en de van-

uit Moskou gedirigeerde vVFDY nog steeds niet botert. Dit kwam vooral

tot uitdrukking in de weigering van het ANJV een afvaardiging te sturen

naar de in juni 19&7 te Berlijn gehouden spoedzitting van de WFDY,

belegd om een actieprogramma ter ondersteuning van het Arabische volk

in haar strijd tegen de "agressie'* van Israel op te stellen.
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Het AMJV raeende hieraan niet te moeten deelnemen, daar reeds te-

voren vaststond dat het een pro-Arabische conferentie zou worden,

beogend weer wat prestige te verschaffen aan de Moskouse "revisionis-

ten", die met de Arabische landen een nederlaag hadden geleden.

Behalve ten opzichte van Moskou en de Internationale frontorga-

nisaties verkeert het ANJV ook met betrekking tot zijn buitenlandse

zusterorganisaties in een geisoleerde positie. Zo verklaarde voorzitter

Walraven, tijdens een belangrijke kaderbijeenkomst in augustus 196?,

dat de relaties van de Nederlandse communisten met Oost-Europa en wel

speciaal met Oost-Duitsland en Tsjechoslowakije op dat moment "zeer

moeilijk lagen" of soras zelfs geheel ontbraken. In deze situatie is

sindsdien nog geen verbetering getreden en de verwachting voor 1968 is,

dat de verkoeling wel zal voortduren. Het moet dan ook worden betwijfeld

of het ANJV aan het IXe Wereld Jeugd Festival, dat van 28 juli tot

6 augustus 1968 in Sofia zal plaatsvinden, zal deelnemen.

Ue voornaamste, door het ANJV in 196? ontplooide activiteiten

waren die ten gunste van het Zuidvietnamese "Bevrijdingsfront". Zo wer-

den diverse materiele ondersteuningsacties georganiseerd, i.e. inzame-

lingsacties van gelden voor de aankoop van plastic, bandrecorders en

schrijfmachines. In het begin van 196? werd door het Jongerencomite

voor Vrede en Zelfbeschikking in Vietnam, waarin ook het ANJV verte-

genwoordigd was, het geld voor 10.000 meter plastic (ter bescherming

tegen napalm) ingezameld en aan vertegenwoordigers van het Bevrijdings-

front in Berlijn overhandigd.

In de loop van het jaar werd wederom een geldinzamelingsactie

gehouden, waardoor het mogelijk werd op 15 december j,l» in Parijs

f. 2̂ .000.- aan vertegenwoordigers van het Bevrijdingsfront af te

dragen. De ANJV-delegatie keerde, naar verluidt, echter zeer gedes-

illusioneerd uit Parijs terug: van enige dankbaarheid van de zijde van

het Bevrijdingsfront was niets gebleken.

Op de in oktober j.l. te Rotterdam gehouden landelijke ANJV-

conferentie betoogde secretaris ., dat de dissident-communist

, die zoals bekend in oktober een grote Vietnamdemonstratie

organiseerde, helemaal niet v66r terugtrekking van de Amerikaanse

troepen uit Zuid-Vietnam is. Deze demonstratie was in feite dan ook

ten gunste van het Amerikaanse kapitalisme/imperialisme. De enige Ichte

solidariteit met het Vietnamese volk betoonden, volgens , de CPN

en het ANJV, en derhalve zou deze steun weer tot uiting moeten komen

in een januari of februari 1968 in Amsterdam te organiseren "Vietnam-
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week", waarbij een bedrag van f. 8.̂ 00.- bijeengebracht zal rnoeten

worden voor daadwerkelijke hulp aan het Vietnamese volk. Bit geld is

bestemd voor de aankoop van filra&amera's en kinine. Of deze inzame-

ling met hetzelfde enthousiasme zal plaatsvinden als voorheen, staat

- de hierboven gemelde ervaring in Parijs in aanmerking genonen - te

bezien.

Behoudens de voor Vietnam te houden actie kwam tijdens de boven-

vermelde conferentie aan de orde, dat men in de toekoaist acties onder

de militairen zou moeten uitbreiden.

Gezien de opheffing van het zg. "lectuurverbod" - volgens

mede te danken aan door het ANJV gevoerde acties - was nu de tijd rijp

om in het blad "Jeugd" actie te voeren voor verhoging van de soldij der

dienstplichtigen, alsmede voor democratisering van het leger door af~

schaffing van de groetplicht, vernieuwing van het militair strafrecht

etc. Bij de kazernes moet gecolporteerd worden met "Jeugd" en er moeten

gesprekken worden aangeknoopt met dienstplichtige militairen.

ANJV-leden die in militaire dienst worden opgeroepen, moeten lid

worden van de "Vereniging voor Dienstplichtige Militairen" en daarbij de

lijn volgen, die .door de communisten ook ten opzichte van het NVV wordt

toegepast, n.l. lid worden en dan proberen in het bestuur door te

dringen. Voorts moeten dienstplichtige ANJV-ers zich, volgens ,

opwerpen als actieve belangenbehartigers van en voor de andere dienst-

plichtigen.

Contacten, die in militaire dienst worden gelegd, moeter. worden

overgegeven aan het ANJV-afdelingsbestuur of aan het hoofdbestuur van

het verbond.

OPSJ

Hoewel het zich na September 1966 aanvankelijk liet aanzien dat

de OPSJ (de zusterorganisatie van het ANJV) mede door de nieuwe opmaak

van haar orgaan "Spektakel", een kleine opleving doormaakte, is daarvan

nu geen sprake meer; zij is volkomen in het isolement geraakt.

Bit kwam-we1 heel sterk tot uiting tijdens een belangrijke ANJV-

bijeenkomst in augustus j.l., toen steldf dat de OPSJ verworden

was tot een verkoop-organisatie, die zich geheel concentreerde rond een

klein groepje, dat zich nog slechts bemoeide met de uitgave en verkoop

van het blad "Spektakel". Daar "Spektakel" bovendien gcdurende de laatste

drie maanden niet meer was verschenen, was feitelijk ook de gehole

OPSJ in het niet verdwenen.
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Het ANJV moest zich, volgens , dan ook beijveren zijn

leden-werfactiviteiten niet alleen uit te strekken tot de arbeiders-

en bedrijfsjeugd, doch ook tot de scholieren van MULO, LTS, UTS etc.

Door deze uitspraak laat het zich dan ook aanzien, dat - wat nog van de

OPSJ resteerde aan leden - geheel zal worden opgenomen in het ANJV.

Ontwikkeling in de Vrouwenbeweging

NVB

De Nederlandse Vrouwenbeweging bleef in het afgelopen jaar een

loyale nevenorganisatie van de CPN. Zij leende een gewillig oor aan de

waarschuwingen van de partijleiding tegen het gevaar van buitenlandse

contacten en pogingen tot beinvloeding van de Nederlandse vrouwenorga-

nisatie vanuit Ooet-Europa.

Toen in maart 196? een tweetal vrouwen uit de PSP, op uitnodiging

van het Russische Vrouwencomit§ (een zusterorganisatie van de NVB) en

door tussenkomst van de Russische Ambassade in Den Haag, naar Moskou

vertrok ter bijwoning van feestelijkheden ter gelegenheid van de

Internationale Vrouwendag, zag de NVB-leiding hierin maar al te graag

een rechtvaardiging van haar wantrouwen ten aanzien van de bedoelingen

der Russen. Het CPN-dagblad "De Waarheid" gaf op deze uitnodiging een

bits commentaar: "Al eerder zijn anti-communistische figuren uit de PSP

door de Sowjet-ambassade voor bezoeken uitgenodigd",

Ook ten aanzien van de bedoelingen van de Internationale Democra-

tische Vrouwenfederatie - waarvan het hoofdkwartier in Oost-Berlijn is

gevestigd en waarin de Russische en Oostduitse vrouwen een overheer-

sende positie innemen - bleef bij de NVB een gereed wantrouwen bestaan.

In november 196?$ een maand voor het Kerstcongres van de CPN, werd dit

opnieuw onderstreept door een besluit van het hoofdbestuur van de NVB

geen gehoor te geven aan een uitnodiging tot bijwoning van een IDF-

conferentie. Als reden voor de afwijzing van de .uitnodiging werd,

geheel in CPN-stijl, opgegeven dat uit de deelneming aan dergelijke

conferentiee wordt afgeleid, dat men het eens is met daar genomen poli-

tieke beslissingen. ,

De activiteiten van de Nederlandse Vrouwenbeweging in Nederland

waren in 196? weinig spectaculair. De NVB werd, in overeenstemming met

haar wezen van neven- en hulporganisatie der CPN, ingezet op punten

waar de CPN wat activiteit op straat en in buurten nodig heeft:

de duurte, het bejaardenprobleem, de recreatie.
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Ontwikkeling in de Vredesbeweging

NVR

In de loop van 196? heeft het Internationale isolement van de

Nederlandse Vredesraad zich bevestigd. Met name is het zich distancie-

ren van de overkoepelende Internationale frontorganisatie, de 7/ereld

Vredesraad, nagenoeg volledig geworden. Dit bpenbaart zich ook in het

uiteenlopen der opvattingen ten aanzien van enkele belangrijke politie-

ke kwesties. Zo verklaarde de NVR zich (uiteindelijk) tegen het door

de SU en de VS voorgestelde nonproliferatie-verdrag en onthield hij

zich tijdens de crisis in het Midden-Oosten - evenals de CPN - van

duidelijke uitspraken. Zelfs leverde de NVR impliciet enige kritiek

op de onversneden pro-Arabische propaganda van de WVR, door in het

blad "Vrede" de secretaris van de "Joodse" CP in Israel, ,

het standpunt te laten verdedigen dat ook de Arabieren schuld hadden

aan het uitbreken van de oorlog en dat een oplossing van beide kanten

moest komen.

De NVR liep dit jaar dan ook keurig in de pas met de CPN, on-

danks de zelfvernietigende gevolgen daarvan. Internationaal heeft de

Raad niets meer te betekenen en ook zijn Nederlandse bestaansrecht

wankelt, omdat het op last van de CPN staken van de toeristische acti-

viteiten, i.e. het opheffen van de VCU-reisdienst, de-inkomsten dus-

danig deed teruglopen, dat er nauwelijks nog middelen waren om de

meest nodige activiteiten te bekostigen.

Naast het opheffen van de VCU-reisdienst is er een andere duide-

lijke illustratie van het zich conformeren aan de CPN. ,

lid van het CPN-partijbestuur f secretaris van de NVR en verantwoorde-

lijk voor het maandblad "Vrede", ondervond aan denlijve hoe scherp het

tbezicht van de partij is. Hij werd namelijk bekritiseerd en ter ver-

antwoording geroepen, o.a. in een zitting van het partijbestuur, omdat

hij in "Vrede" niet duidelijk genoeg stelling genomen zou hebben tegen

het door de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie ingediende ontwerp-

nonproliferatieverdrag. Het ging daarbij om een op het oog nogal subtiel

verschil: in het juni-nummer had hij geschreven dat, zolang de ;Vest-

duitse aanspraken op kernwapens niet onmogelijk worden gemaakt, een non-

proliferatieverdrag een illusie zal blijven. In augustus schreef hij

dat ten aanzien van de nonproliferatie-besprekingen de grootste waak-
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zaamheid geboden was, gezien de tfest'duifse aanspraken op de verva'ar-

diging van atoomwapens. Het september-nummer bevatte vervolgens twee

artikelen van , waarin hij zich uitspreekt v66r een nonproliferatie-

verdrag, omdat dat de Westduitse aanspraken onmbgelijkr zal maken. Tevens

stelde hi j, dat de hele materie zeer moeilijk ligt en dat hij, gezien

net Westduitse streven, de kansen op het sluiten van een verdrag zeer

klein acht. Verder liet hij in dat nummer, naast tegenstanders, enkele

voorstanders van het ontwerp aan het woord: volgens prof, dr.

en prof. dr. overwogen de positieve kanteto.

Tenslotte openbaarde het oktober-nummer, na de vergadering van

het parti jbestuur, de "omraezwaai" van de - naar verluidt - geschokte,

in zijn positie aangetaste en dp zijn dwaalwegen terugkerende

: "-- wij staan afwijzend tegenover het huidige, door de SU en de

VS ingediende ontwerpverdrag — ". En in novemberJ "~ in de praktijk

blijkt steeds meer, dst het ontwerpverdrag tegemoet komt aan het streven

van Bonn naar atoomwapens — "; zijn conclusie luidt dan: "onaanvaard-

baar".

Het gereleveerde isolement van de NVE in internationaal verband,

alsmede de nauwe verbondenheid met de CPN - die zulks verklaart, maar

tevens leidde tot opheffing van de lucratieve VCU-reisdienst - vormen

de achtergrond- van het feit, dat de Nederlandse Vredesraad in 196?,

buiten het uitgeven van het maandblad "Vrede", dat zichzelf kan bedrui-

pen, in geen enkel opzicht activiteiten heeft ontplooid, die het ver-

melden waard zijn. Bij verschillende gelegenheden bleek, dat zelfs

bestuursleden de mening waren toegedaan dat de NVR niets meer voor-

stelt.

Ontwikkeling in de Verzetsbeweging

De leiding van Verenigd Verzet 1940-1945 hield zich in het afge-

lopen jaar nauwkeurig aan de aanwijzingen van de CPN. Men liet zich,

evenals in 1966, vergaande beperkingen opleggen ten aanzien van het

onderhouden van buitenlandse contacten (in het bijzonder dus ten aan-

zien van contacten in de wereld van de FgdSratiori Internationale des

R^sistants). De traditionele uitzending van enkele oud-verzetsstrijders

naar vacantie- en herstellingsoorden in het buitenland bleef in 196?



opnieuw achterwege. Bovendien werd de uitzendin'g van kinderen van oud-

verzetsstri jders naar het buitenland beperkt.' Terwijl Verenigd Verzet in

de zomer van 1966 nog in totaal vijftig kinderen uitzond naar de Duitse

Bondsrepubliek, de DDR, Tsjechoslowaki je en Roemenie, werden in 196?

alleen nog maar vijftien kinderen uitgezonden naar Engeland en zeven

naar Belgie. Uitnodigingen aan buitenlandse kinderen voor een verblijf

in Nederland, bleven dit jaar geheel en al achterwege.

•Een en ander voerde er onvermijdeli jk toe, dat Verenigd Verzet

zich t.o.v. haar relaties in de Fe'de' ration Internationale dee 3§sistants

volledig isoleerde* Na hierover - zo lang als maar enigzins mogelijk

leek - tegenover de buitenwacht een zorgvuldig stilzwi jgen te hebben

betracht, zag de leiding van Verenigd Verzet zich tenslotte, tegen het

einde van 196?, gedwongen enige gegevens ten aanzien van haar positie

prijs te geven. In november publiceerde zij in het verenigingsorgaan

"De stem van het verzet" een uitvoerige beschouwing onder het hoofd

"Verenigd Verzet en de geschillen in de Internationale arbeidersbewe-

In deze beschouwing werd aan de orde gesteld, dat binnen de inter-

nationale communistische beweging verschillen van mening waren ontstaan

en werd gewaarschuwd tegen buitenlandse pogingen tot inmenging in zakon

van de Nederlandse verzetsbeweging en tegen pogingen tot belnvloeding

via de internationale organisaties en haar affiliaties. Wat dit laatste

betreft werd in het bijzonder gewaarschuwd tegen activiteiten, geleid

vanuit de DDR. Het stuk eindigde met een stellingname van het bestuur van

Verenigd Verzet, die inhield, dat de organisatie ni'et zou deelnemen aan

bi jeenkomsten e.d., waarbij uit deelneming zou worden afgeleid, dat men

zou instemmen met bepaalde politieke beslissingen en dat Verenigd Verzet

zich in de eerste plaats zou toeleggen op haar taak in Nederland.

Met deze stellingname heeft de leiding van Verenigd Verzet der-

halve getuigd van haar loyaliteit ten aanzien van de Oautonome'1) CPN;

van haar vastbeslotenheid vrijheid van handelen te behouden ten aan-

zien van besluiten en activiteiten van de Federation Internationale des

RSsistants (waarvan het lidmaatschap niet isbeeindigd) en van haar

waakzaamheid ten aanzien van pogingen tot beinvloeding vanuit de DDR.

Ontwikkeling op cultureel gebied

De vereniging "Nederland-USSR", welke in 196? haar 20-jarig



beetaan vierde, kwam geheel los te staan van de CPN. De reeds jaren-

lang latente controverse tussen de op autohbmie eri natio'nale zelf-

standigheid koersende CPN en de op samenwerking en vriendschap met

de Sowjet-Unie toegespitste vriendschapsvereniging, kwam in het voor-

jaar van 196? tot uitbarsting in een open conflict, waarvan het door

de vereniging geexploiteerde reisbureau "Vernu'1 de inzet werd. De

leiding van de vereniging "Nederland-USSR" weigerde mee to werken

aan de uitvoering van het besluit van het partijbestuur der CPN van

raaart 196?, dat het CPN-lidmaatschap als onverenigbaar met dat van

de vereniging"Nederland-USSRfl moest worden beschouwd.

Als reden voor dit besluit werd door het partijbestuur der

CPN opgegeven, dat was gebleken, dat door deze organisatie vacantie-

reizen naar "socialistische" landen, door elementen in deze landen

werden misbruikt voor pogingen om leden van de CPN voor hun rechtse

koers te winnen en de autonomie van de CPN aan te tasten. Het bestuur

van "Nederland-USSR" stelde hiertegenover, dat de doelstelling van

de vereniging - de bevordering van culturele en vriendschappelijke

betrekkingen tussen het Nederlandse en het Russische volk - a-politiek

is en dat men daaraan zou vasthouden.

De vereniging "Nederland-USSH" heeft zich door haar vierkante

weigering uitvoering te geven aan een besluit van het partijbestuur

der CPN, in het conflict tussen de CPN en Moskou openlijk aan de

zijde der Russen gesteld. Ten aanzien van de praktijk van het werk

der vereniging zal dit weinig uitmaken. Het beleid van "Nederland-

USSR" werd sinds het begin van haar bestaan steeds in Moskou bepaald.

Door het ontbreken van een internationale overkoepelende organisatie

op cultureel gebied is er ook al spoedig een vrij straffe direkte

gezagsverhouding tussen Moskou en de vereniging "Nederland-USSR"

ontstaan.

Ondanks de moeilijkheden met het partijbestuur der CPN, die

vooral in de eerste helft van 196? een verlammende invloed op de

vereniging hebben uitgeoefend, was de belangstelling voor'Wederland-

USSR" in 1967 niet onbevredigend. Het reisbureau "Vernu" organiseerde

een groter aantal reizen dan ooit tevoren en in de maand november

was de vereniging alweer in zoverre bekomen van de ellende van het con-

flict met de CPN,dat men zich zonder al teveel hoofdbrekens kon over-

geven aan de feestelijke viering van het eigen 20- jar 03 best a- r. en

het 50-jarig bestaan van de Sowjet-Unie.
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H O O F D S T U K I V

ANDER|_GRgEP|RING|N_

0 temporal 0 mores
("0 tijden! 0 zeden")

Cicero

De "anderen in 196?

Hoewel de "andere groeperingen" - verzamelnaam voor alle niet-

communistische "extremisaien" - wel aan hun onderbrenging in hoofd-

stuk IV gewend zijn geraakt, zouden hun pluriforme en radicale acti-

viteiten in de laatste jaren - en ook weer in 196? - e£r dan die van

de "nette" communistische hulporganisaties vermelding verdienen.

Naast oude (Vietnam) bepaalden vooral een reeks nieuwe facetten

(Kritische Universiteit, Linkse Concentratie, Griekenland) het veel-

kleurige denk- en actiepatroon van de "anderen".

Het onderstaande is daaruit toch nog - noodgedwongen - een be-

perkte keuze.

Ontwikkeling in het jongeren-radicalisme

Hoewel de provo-beweging in raei 196? officieel werd opgeheven

en al eerder een eind was gekomen aan de veelvuldige demonstratieve

en provocerende activiteiten van die groep, is de provo-gedachte al-

lerrainst verdwenen. Dat bleek behalve uit een voorwoord van Roel van

Duyn - de "geestelijke vader" van de provo's - in een bundel "Het bes-

te(slechtste) uit Provo", 66k uit nadien verechenen provo- en provo-ach-

tige periodieken. Genoemd kunnen worden: "De witte krant (Papieren

Tijger)", "Pay-in" (of "Spy-in") en "lets".

In het voorwoord van Van Duyn komen o.a. de volgende zinsneden

voor:

"hou er rekening raee, dat we subversieve methodes zullen zoeken
en vinden, waarbij alle happenings en deraonstraties verbleken.",
en:
"<Vees niet verbaasd, minister-president de Jong, als na een tijd
van afwezigheid uit de publiciteit de ex-provo's weer zullen op-
duiken temidden van de woelingen van de lieve revolutie, die in
•Vest-Europa binnen afzienbare tijd op komst i's".

De indruk bestaat dat deze uitlatingen voor een deel stoelen op

de wens, die de vader van de gedachte is, zeker van een anarchis-



tisch denkend jongmens, dat het maar moeilijk kan verwerken dat zijn

"vorige" lieve revolutie niet werd verwezenlijkt. Ook het in vrijwel

alle provo-activiteiten amwezige spelelement is een factor, die bij

beoordeling van e.s.a. moet v;orden vercalculeerd.

Anderzijds lijkt het ook niet toevallig dat in het laatste

nummer van het genoemde "Spy-in" een affiche is gevoegd inzake de

zgn. ;'Kritische Universiteit". Deze betreft een plan van de Studen-

tenvakbeweging (SVB), die in dit project een verwezenlij'king ziet

van haar eerder geformuleerde gedachten over het maatschappelijk en-

gagement, v/aarmee deza syndicalistische studentenorganisatie zich

sedert haar oprichting in 1963 heeft beziggehouden.(Zie ook M.O.

11 - 1966, pag. 23-) In de redactie van "Spy-in" zitten o.in. studen-

ten. Gok het laatste nummer van :'De witte krant" (begin januari 1968)

besteedt aandacht aan dit plan. Dat gebeurt in een artikel van

, lid van de ./erkgroep Kritische Universiteit van de

Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA), in welke organisatie,

zoals bekend, de SVB de lakens uitdeelt.

Het plan inzake de"Kritische Universiteifri is afkomstig uit

het buitenland, voornamelijk van de New Left - studentenbeweging in

Berkeley (Amerika) en van de grondraad van de Weetberlijnse Freie

Universitat. In laatstgenoemde stad werd reeds tot het oprichten

van een dergelijke univcrsiteit overgegaan. De eigenlijke aanleiding

daartoe werd gevormd door de moeilijkheden tussen studenten en auto-

riteiten tijdens het bezoek van de Sjah van Perzie op 2 juni 196?,

bij welke gelvigenheid de student Benno Ohnesorg uit Hannover de dood

vond.

De initiatiefnemer van de 7?estberlijnse "Kritische Universi-

teit" is Rudi Dutschke, de geestelijke leider van de Sozialistische

Deutsche Studentenbund (SDS), die de bijnaam "Der rote Rudi" draagt

en volgens persberichten in 1961 uit de DDR naar West-Berlijn vlucht-

te. In Oost-Duitsland zou hij lid zijn geweest van de Freie Deutsche

Jugend (FDJ). In 1963 zou hij zich in Vest-Berlijn hebben aangeslo-

ten bij, wat genoemd wordt: de "subversieve actie". De daarbij be-

trokken figuron noemen zich anarcho-communisten en vormen sinds 1964

de leiding van de Berlijnse afdeling van de SDS. Tot 1966. jiam

Dutschke evenwel niet aan de activiteiten daarvan deal. Pas sedert

november van dat jaar trekken zijn ideeen en acties de aandacht.



Volgens een interview in "Vrij Nederland11 van 9 december 196? >

is Dutschke van mening, dat zonder revolutionaire actie geen veran-

dering van wezenlijk belang in de maatschappij mogelijk is. Radicale

democratisering vraagt z.i. derhalve om den buitenparlemehtaire opst??.

ling, de enige mogelijkheid om tot de gewenste verandering te komen;

de parleraentaire structuren zijn gecorrumpeerd, doordat z±j zich

aarigepast hebben aan de bestaande maatschappelijke verhoudingen. In

de hooggeindustrialiseerde, geurbaniseerde raaatschappij dient de re-

volutionaire actie de vorm aan te neraen van de "stadsguerrilla", ver-

gelijkbaar met de guerrilla van de Zuidarnerikaanse bevrijdingsbaive-
t

gingen. Met onze ;'stadsguerrilla!1, aldus Dutschke, bedoelen wij een

voortdurende strijd - guerrilla dus - tegen de gorilla's, die nu
•• ?

nog aan de macbt zijn. Deze strijd is meestal illegaal, in zoverre

buitenparlementair en tot op zekere hoogte gawelddadig cptreder. nu

eenmaal illegaal genoemd wordt. vVe zijn gewelddadig, omdat een pas-

sief optreden tegen het geweld van de autoritsiten het oinde bete-

kent van elke vorm van oppositie. Dit behoeft niet te betokensn, dat

we direct met geweren en napalm da straat opgaan, maar het betaken-!;

wel, dat we de overheid en haar politie en andere machtsmiddelen

attaqueren waar dat mogalijk is, aldus Dutschke.

Hij is van plan om in februari 1968 in .unsterdam aan het Inter-

nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te komen studeren. Vol-

gens hem kan de rev.olutie in iluropa niet op een plaats geconcentreerd

zijn; "we hopen contacten te leggen met de progressieve krachten in

Amsterdam om actie te voeren. Met name denken we aai de Amste'rdamse

havenarbeiders en bouv/vakkers:!.

Ontwikkeling in de PSP

Beziet men de politieke ontwikkelingen binnen de PSP in het jaar

196? tegen de achtergrond van die in de jaren '65 en '66, dan kan

men niet anders dan continuiteit constateren. d.w.z. de teneur naar

aen radicaler, eer socialiutisch d%pacifistisch boleid; een beleid

waartegen de pure pacifisten zich overigens steeds meer beginnon

schrap te zetten. Dit "radicalisme" en "socialisme11 vindt men ook

wear terug in de stellingen voor het medio december in Utrecht ge-

houden £§ndaags politick congres van de parbij. ZG vormen een be-

langrijk onderdeel van de PSP-bijdrage aan de discussie over partij-

vernieuwing. Nog v66r januari zouden ze aan een groot aantal personen
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in diverse partijen en groepen worden toegezonden!

Stalling no. 1, tevens uitgangspunt van da 19 andere, is in

dit verband vorhelderend:

"De PSP handhaaft voiledig de samenvatting van de belangrijk-
ste beginselen van de pacifistisch socialistische partij, zoals
vastgesteld door de algemene vergadering van de partij in 1962.
De PSP stelt daarbij vast dat de snelle veranderingen op poli-
tiek, sociaal en economisch terrein, welke het iVesteuropese
kapitalisme in zijn huidige fase kenmerken, de formulering van
een program van structuurhervorfflingen, gericht op een radicals,
socialistische omvorraing van de maatschappij hoogst urgent ma-
ken en dat zij het tot haar voornaamste taken rekent op zo
kort mogelijke termijn dit ten uitvoer te brengen. Zo dit nio-
gelijk is, stelt zij er prijs op dit tezaraen met andere socia-
listische groeperingen en personen te doen".

ûa ;'radicaliteit" v/ordt h-t PSP-boleid met name geyoed door

de onder de jongere partijaanhang levende, vooral in 1965 an 1966

naar buiten gebleken voorkeur voor "directe actie!l.

Sinds oktober 1965 besteedde de 'Commissie vorming en scholing"

van de partij hieraan weliswaar enige aandacht, maar in de loop van

196? - onder invloed ook van de roep om partijvernieuwing en meer

politieke inspraak van de gewone burger - vond de PSP-leiding het

nodig een studiecoramissie in het leven te roepen, die tnoest nagaan

hoe de PSP als partij de directe, d.w.z. extra-parlementaire actie

tot een vaste component in haar optreden naar buiten zou kunnen ma-

ken, (zie: MO no. 6 - 196?). In de praktijk kwam van diezelfde direc-

ts actie in het afgelopen jaar overigens minder terecht dan in '65

en '66, althans indien men het optreden van de Actiegroep Vietnam -

waarin radicaal pacifistische naast links-socialistische figuren de

boventoon voeren - als maatstaf hanteert.

Dat het radicale element in de PSP zich met name in Amsterdam

manifesteert is, met de ervaring van de voorbije jaren in gcdachten,

niet zo verwonderlijk.

Het verzet van de ideele pacifisten in de PSP tegen deze stro-

ming trad op het congres duidelijk aan de dag bij de behandeling van

het onderwerp "geweld in de samenleving1' (stellingen 2 t/m 5)»

loen de desbetreffende congrescornmissie de formuleririg voor-

stelde: "ongeacht onze solidariteit met de onderdrukten waar ook ter

wereld, dienen wij ons bewust te zijn van da gevaren, die ook hat re-

volutionaire geweld in zich draagt", reageerde de meorderheid der
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Amsterdamse afdeling verontwaardigd met een amendement, waarin uit-

drukkelijk werd gestipuleerd, dat de PSP zich achter elke revo'lutio-

naire beweging stelt, ongeacht de middelen, die worden gehanteerd.

Het amendement werd ovenwel door de congresleiding ontraden.

£en beslissihg hierover werd niettemin uitgesteld en een Amsterdams

voorstel om de kwestie in 1968 op een voorjaarscongres nogmaals op

de dagorder te plaatsen, werd aanvaard.

./at in de stellingen 3 en k voorlopig als "consensus" over-

bleef, luidde:

(3) "Politiek pacifisme houdt in, dat men streeft naar minima-
lisering van het geweld ook bij maatschappelijke revolu-
ties", en:

(4) Het is van groot belang, dat aandacht wordt gegeven aan
het introduceren en de ontwikkeling van gcweldloze strijd-
methoden.

Wat dit laatste betreft: het ligt in de lijn der verwachting, dat

er voor de in '63 met PSP-steun opgerichte :rotichting Geweldloze

//eorbaarheid" thans werk aan de winkel is!

Oua ''socialisms" wordt het PSP-beleid - behalve door de links-

socialistische aanhang van h&t eerste uur - beinvloed door de dissi-

dent-communistische groep en wel in een mate, die onevenredig is met

de numerieke sterkte daarvan. '/at de ''socialistische" teneur betreft

onderscheidt Amsterdam zich overigens eveneens van de rest van het

land. Een onversneden marxistisch geluid was b.v. te beluisteren in het

"Amsterdamse voorstel om t.a.v. het hoofdstuk economische democra-

tic o.m. deze formulering te aanvaarden:

"De PSP gaat er bij haar politieke stellingname van uit, dat ook
de politieke boveribouw in laatsto instantie wordt bepaald door
de fundamentele economische tegenstelling tussen de bezittende
en de niet-bezittende klasse".

Dit voorstel werd - op "dringend" advies van het hoofdbestuur -

echter evenmin aanvaard; het partijbestuur meende, dat deze passage

6n vanwege de "specifieke denktrant" §n vanwege hot "woordgebruik"

moeilijk te verteren zou kunnen zijn voor mensen in de PSP en daar-

buiten.

De Amsterdammers zullen bij hun formulering wel vooral gedacht

hebben aan het wegbereiden van toekomstige samenwerking met groepe-
ringen tor linkerzijde van de PvdA. Zij waren het ook, die - in de

bewoordingen van de aangenomen stalling no. 1 - het uitgangspunt van



de PSP bij samenwerking met anderen formuleerden. Mochten zij ook

daarbij primair aan een "linkse concentratie" (buiten de PvdA om)

hebben gedacht, do meorderheid van de v66rstemraers deed dat stellig

niet: zij - o.w. zich de moerderheid van de partijleiding bevindt -

opteren voor een "zinvolle samenwerking" met de PvdA. Voorzitter

Wt'ebenga zag in dit opzicht wel betere perpectieven dan vroeger.

Cud-communist Henk Gortzak was op dit punt - symptoom van de

gedachtengang in zijn groep? - Teel critischer. Vooral fu-sie-specu-

laties verwierp hij met felheid: "dat zou er op neerkomen,'dat een

socialistische partij opgaat in can niet-socialistische ... "»

Het blad ;'Radikaaln - om financiele redenen van weekblad tot

veertiendaags orgaan gedegradeord - zal in de koniende maanden de

reacties op de thans circulerende i -.P-stellingen publiceren.

Daar wachten wij dan maar op

Ontwikkelingen in het Nederlandse trotskisme

De Nederlandse aanhangers van de in 19̂ 0 vermoorde Trotsky

zijh thans, voor zover zij in organisatorisch verband optreden, in

drie groepen onder te verdelen. Bedroeg hun aantal na afloop van de

oorlog in 19̂ 5 nog circa 300, sedd-rtdian slonk het getal van hen,

die actief zijn, tot ongeveer 25» Deze zijn hoofdzakelijk in Amster-

dam en Rotterdam geconcentreord.

li^t klcinste groepje Nederlandse trotskisten (in concrete 3

man) wordt aangeduid met de ''groep rondom het blad Links". Deze lie-

den deden reeds oarder van zich horen door hun actieve werkz.aamheden

•en leidende posities in het voormalig "Sociaal Democratisch Centrum"

in de Partij van de 'Lrbeid, welk Centrum zich in 1960, op last van

het partijbestuur der PvdA, ontbond. Als motivering voor deze maat-

regel werd aarigevoerd, dat het SDC politick bedreef ''als parti j bin-

nen de Partij11.

Ideologisch conformeert de groep "Links", die sedert 1965 het

I'f-daags orgaan "Links" uitgeeft, zich aan de opvattingen van de

leiding der in Parijs zetelende Vierde Internationale.

Dit in tegenstelling tot de beide andere groepjas, welke zijn

aangesloten bij de "revolutionair-marxistische tendons der Vierde

Internationale'1. Deze zgn. Pabloistische fractie trad in november

1965 uit de (Parijse) Vierde Internationale en staat sindsdien onder



leiding van de bekende trotskist Michel Raptis, alias Pablo. Laatst-

genoemde is bekend door zijn arrestatie en veroordeling in 1961 in

Nederland, terzake illegale hulpverlening aan het FLN (Algerije) door

middel van valse munterij.

Verschillen in ogvatting en activiteit tussen de drie trotskistische

groepjes

Tot ca. 1960 waren de actieve Nederlandse trotskisten eensgezind ge-

formeerd in de Nederlandse sectie. Men voerde, ingevolge ean in 1951

genomen congresbesluit, de met "intrede-politiek" aangduide tactiek

uit, die in de Nederlandse verhoudingen neerkwara op het vormen van

een linkse oppositie binnen bcide massa-organisaties, te weten de

PvdA en het NW.

Aangezien men hier niet veel succes moe had (ontbinding SDC !),

besloot .'het grootate deel der Hederlandse sectie tot verlogging van

het "werkterrein" naaf kleinere politieke formaties, waar de kans op

succes gunstiger leek. Zo ging men activiteiten ontplooien in de

CPN (vrijwel zonder resultaat), in de PSP (plaatselijk, met name in

Rotterdam, niet zonder uitwerking) en in verschillende jeugd- en/of

studentengroeperingen. In sommige gevallen wisten trotskistische

jongeren ean functie in een organisatie te veroveren, doch van een

belangrijke invloed op het beleid of del signatuur van deze organisa-

ties kon nimmer worden gesproken.

Begin 1965 word overeenkomstig de politieke visie van Raptis
/

het werkgebied opnieuw verlegd. Voortaan diende alles in het work ge-

stold te worden om de CPN te "destaliniseren", teneinde de vorming

van e'en grote revolutionair-marxistische partij mogelijk te maken.

De hefboom daartoe zou een linkse concentratie van min of meer radi-

cale marxistische figuren buiten de CPN moeten zijn. Een bolangrijk

deel (H; 15 leden!) van de zich Nederlartdse sectie noemende groep

geloofde voorhands niet aan de mogelijkhoid tot "democratisering" van

de CPN en bleef de intrede-politiek in de PSP voortzetten. Niette-

genstaande bemiddelingspogingen van de zijde van Eaptis c.s. kwam

het na enige tijd, mede onder invloed van het autoritaire optreden

van enkele leidende figuren, tot een breuk, met als gevolg, dat er

thans twee verschillende groepjes Nederlandse trotskisten zijn, die

nauwe ideologische banden onderhouden met Pablo, t.w» een "meerder-
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heids-groep" onder leiding van , welke de intrede-politiek

in de PSP voortzet en de uitgifte van een eigen blad overweegt en

een :lminderheids-groep" onder leiding van M. Ferares, welke groep de

door Pablo gegeven richtlijnen volgt. Dit laatste groepje beschouwt

zioh, zoals ook blijkt uit haar maan* lad "De Internationale", als de

Nederlandse sectie. Het kleirie groepje trotskisten, dat de intrede-

politiek in de PvdA bleef voortzetten, groepeerde zich - zoals opge-

merkt - rondom net blad "Links". Deze trotskisten bleven lid van de

PvdA, waarin zij door middel van hun orgaan en door nauwe samenwer-

king met "Nieuw Links" druk naar links pogen uit te oefenen. Het

blad "Links" - dat ca. 850 abonne"'s telt - zou momenteel met-ernstige

redactionele moeilijkheden te kampen hebben tengevolge van het uit-

treden van de trotskistische redactieleden Tieleraan, van Tijn en

Drenth. Zelfs opheffing van het blad zou niet zijn uitgesloten.

In het politieke leven in Nederland spelen de trotskisten ove-

rigens geen enkele rol. Hun betekenis en d3 belangstelling voor hen

van de zijde der veiligheidsdiensten ligt voorriamelijk in hun revo-

lutionaire gezindheid en hun bereiheid om, ongeacht met welk middel,

de ontwikkeling van revolutionaire situaties op gang te brengen en

te bevorderen.

Als illustraties van hun bereidheid tot revolutionaire activi-

teit kunnen dienen de enkele malen in "De Internationale" verschenen

oproepen tot steunverlening, o.a. door middel van het zenden van vrij-

willigers, aan Noord-Vietnam en het Zuid-Vietnamese Bevrijdingsfront.

Hierbij moet men er wel op bedacht zijn, dat de trotskisten met deze

oproepen primair beinvloeding van de publieke opinie nastreven. Het

werven van vrijwilligers moet vooral gezien worden als een symbolische

daad. Daarenboven dient men te bedenken, dat Noord-Vietnam nimmer

om .deze vrijwilligers heeft gevraagd (zie o.m. MO no. 5 - 196?)•

Ontwikkeling in de activiteit rond de kwestie Vietnam

Ofschoon in 196? ophiou'.; pogingen werden gedaan om te komen .1

tot een bundeling van de h.t.l. tegen de Amerikaanse Vietnam-poli-

tiek gerichte activiteiten, slaagde men daarin ook ditmaal niet.

Zoals bekend, werden in de voorgaande jaren de meeste acties

gevoerd door het in September 1965 opgerichte Jongerencomit£ Vietnam

en de in april 1966 gevormde Actiegroep Vietnam. Hoewel het Jongeren-
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comitl aanvankelijk tamelijk vaak van zich liet horen, ging het na

het van de grond komen van de acties van de Actiegroep vrij snel

bergafwaarts. Z6 snel zelfs, dat de activiteiten in 196? beperkt ble-

ven tot het eenmalig uitgeven van een "Vietnararl-krant (februari).

Deze inactiviteit van het jongerencomite', waarbij veel meer

organisaties zijn aangesloten dan bij de actisgroep, werd voorname-

lijk veroorzaakt door interne moeilijkheden als gevolg van de hete-

rogene samenstelling. Tot het comite" behoorden namelijk voor het me-

rendeel pacifistische, trotskistische, links-socialistische en com-

munistische jongeren en studenten. Vooral de comraunisten waren las-

tig. Zij probeerden van meet af aan de mede-leden naar nun (communis-

tische) hand to zetten. Deze accepteerden dat niet, temeer toen bleek,

dat de communisten plannen met een min of meer provocerende inslag

steeds maar weer torpedeerden, zulks tegen de zin van links-socia-

listische, extreme jongeren.

Mede om die reden hadden deze laatsten reeds in april 1966 de

Actiegroep Vietnam opgoricht. Zij verweten hat jongerencomite1, dat

het te weinig activiteiten ontplooide, geen aansluiting zocht met

jongeren buiten de kring der samenwerkende organisaties en ook de

ouderen niet bij de acties wilde betrekken. Tot de activiteiten van

de actiegroep behoordan de iedere 3e zaterdag (naderhand J>e zondag)

van de maand gsorganise^rde zgn. stille protesttochten.

Aanvankelijk bestond daarvoor vrij veel animo, vermoedelijk

niet in de laatste plaats, oradat de o-rganisatoren provocerend optra-

den, bijv. door geen demonstratie-vergunning aan te vragen, waardoor

zij in conflict kwamen met de autoriteiten. Naderhand werden w6l

vergunningen aangevraagd, alhoewel men bleef weigeren om de leuzen

aan een goedkeuring te onderwerpen. In de eerste helft van 196? nam

ook de belangstelling voor deze vorm van protest af. De deelnemers

liepen blijkbaar maer mee uit sleur, dan uit werkelijk verzet.

Inmiddels waren de communistische jongeren, buiten het Jonge-

rencomite1 Vietnam pm, met eigen acties begonnen.. Gedacht wordt daar-

bij aan geldinzamelingen voor bandrecorders voor de Vietcong (eind

1966 begin 196?) en schrijfmachines (in de loop van 196?).

In de loop van 196? werden overigens wel enkele pogingen onder-

nomen om de anti-Amerikaanse activitoiten te bundelen en nieuw leven

in te blazen.
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Allereerst was er de door een nieuw VietnamcomitS, onder lei-

ding van de PSP'er , op 20 mei 196? in Amsterdam georgani-

seerde stille protesttocht, waar ̂ aan door ca. 10.000 meest jeugdige

personen werd deelgenomen. De Actiegroep Vietnam had zich achter

deze demonstratie geschaard.

Op 21 oktober volgde een twe6de demonstratie; ditmaal waren er

zelfs 15.000 deelnemers. Deze betoging verliep niet geheel zonder

incidentcn. Groepen jongeren, kennelijk behorend tot de Actiegroep

Vietnam kwamen met eigen leuzen en '̂ ellen? Naar vorluidt ging aan

deze demonstratie een mislukte poging vooraf om tot landelijke co-

ordinatie van Vietnamactiviteiten te komen. CPN'ers warden daar ech-

ter nist bij betrokken. Zij immors hebben van het begin af aan af-

wijzend gestaan tegenover de activiteiten van hun ex-lid :. 0-

verigens gaf het verloop van de demonstratie van 21 oktobar j.l.

aanleiding om to verklaren voorlopig niet mser ta willen samenworken

met do Actiegroep Vietnam. Zijn verklaring word begin december gc-

volgd door zijn bedanken als lid van de PSP.

Een twoode poging tot bundeling kwam van de zijde van de zo-

genaamde :'Vietnam-StGun-Teams" (VST), die in de loop van mei 196?

werden opgericht en die bedoeld waren om de solidariteitsbeweging

met ds strijdende Vietnamezen te organiseren. Ook bij de VoT heeft

aanvankelijk de gedachte voorgezsten om tot een coordinatie te ko-

men van alle h.t.l. ontplooide Vietnamacties, zij het met uitzonde-

ring van dio van de CPN. De laatste maandenleek het er evenwel op,

dat men er meer op uit is aan een speciaal facet van de solidariteits-

campagne aandacht te besteden, nl. hulpverlening aan Amerikaanse mi-

litairen, die weigeren uitgezonden te worden naar het strijdtoneel.

Het is nog te vroeg om vast te stellen of doze pogingen met succes

werden bc-kroond.

Ontwikkeling in de activiteit rond de Griekse kwestie

Na de kplonelscoup in Griekenland van 21 april 196? warden in

ons land diverse comity's in het loven g^roopen, waarvan hieronder

enkele nador »orden belicht.

Als belangrijkste comit6 ontstond het "Comite' Vrij Griekenland"*

dat - onder voorzittorschap van prof.mr.

werd samengesteld uit een groot aantal vooraanstaands personen van



uiteenlopende politieke overtuiging.

De SJ op haar beurt richtte het "Kommitee Griekenland" op, dat

op 28 oktober 196?, ter gelegenheid van de zgn. "ochidag" (de jaar-

lijkse herdenking van het feit, dat de Griekse regering op 28-10-19̂ 0

"ochi" zei (ochi = nee) tegen het ultimatum van Italie, een demonstra-

tie op de Dam in Amsterdam organiseerde.

Verder #erd een "Anti Dictatoriaal Front van Grieken in Neder-

land" in het leven geroepen dat het "Informatiebulletin Griekenland"

uitgeeft en daarbij geholpen wordt door een zgn. ".Verkgroep Grieken-

land11. Deze werkgroep staat onder auspicien van de AoVA. Het "Infor-

matiebulletin Griekenland" bevat hoofdzakelijk nieuws over het verzet

in Griekenland en geeft daarnaast summiere informatie over de acti-

.viteit van de Nederlandse vakbonden, over de Nederlandse wetgeving

t.a.v. gastarbeiders etc. Het is gedrukt in het Nederlands en in het

Grieks.

De voornaamste activiteit van de genoemde comity's is wel het

organiseren van teach-ins en protestdemonstraties tegen het huidige

Griekse regime.

Tijdens de op 3 en k September j.l. te Parijs gehouden bijeen-

komst van de revolutionaire-marxistische tendens van de IVe Interna-

tionale, hield men zich eveneens bezig met de situatie in Grieken-

land.

Gesproken werd over het onlangs gevormde front tegen de dicta-

tuur en de monarchie, waarvan vooral in Italie, Frankrijk en Duits-

land verblijvende studenten, en in het algemeen trotskisten, comrau-

nisten en socialisten deel zouden uitmaken. Aangezien dit front

Michel Raptis (Pablo) erkent als een van de belangrijkste vertegen-

woordigers van het Griekse proletariaat, ligt een nauwe samenwerking

tussen het front en de Pabloisten in het verschiet. De zetel van het

front zal waarschijnlijk worden gevestigd in Italie of Frankrijk.

Pablo heeft de Franse en Italiaanse gedelegeerden verzocht mede te

delen, welke hulp zij aan het front kunnen verlenen. Het Interna-

tionele Secretariaat van de Pabloisten zal het front mogelijk volgen

en van Zwitserland naar Rome of Parijs worden overgeplaatst.

Op 29 november 196? werd in Nijmegen een "Griekse avond" gehou-

den, georganiseerd door de Unie van Studenten te Utrecht, waarbij

als spreker dezelfde Raptis was aangekondigd. Hij moest echter ver-



stek laten gaan, daar hij zijn papieren niet tijdig in orde kon krij-

gen.

Van werkzaamheden van het genoemde front in Nederland is tot

dusverre nog vrijwel niets gobleken, doch voor de toekomst wordt hier-

mede wel Tokening gohouden.

Dat onder de hier te lande werkzame Qrieken (alleen al in

Utrecht vertlij von er + 600) ook verdeeldheid bestaat en dat deze zelfs

kunstraatig wordt opgviwekt, wordt wel geillustreerd door het feit, dat

door hot hiervoor gonoemdo :'Anti-Dictatoriale Front van Grioken in

Ndderland" tor gelegenhoid van "ochidag-1 in oktober j.l. te Utrecht

een protestdsmonstratie tegen hot huidige regiem op touw was gozet,

torwijl do "Stichting Bijstand Buitonlandse ./erknemers" in Utrecht

op dezelfde dag in rfoudanberg een feestje voor de Griekso arbeiders

organiseerde, opgcluisterd door eon rede van de Griekse consul. Aan

dezc- laatste bijeenkomst nam eon honderdtal Grioken deol.

Ket gebouren in /oudenborg bracht de Griekse vjrtegenwoordiging

in het bestuur van genoerade Stichting, di^ het houden van dit feest

had afgeraden, ortoe en bloc af te traden.

Stichtingsdirecteur hoeft niattemin vc-rklaard, dat de

Stichting a-politiek is. Hij ontkende nadrukkelijk, dat c-en Griek of

een Griekse organisatie geld in "zijn" fesstje had gestoken. Toch

heeft het bevreemding gewekt, dat doelnamo aan het feest deze keer

geheel gratis was, terwijl men dit in andere jaren uitsluitond voor

eig^n rakening kon do^n.
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Bedrijf

Aanleiding

Inmenging vakbonden

Resultaat

Aantal werknemers

Aantal stakers

Duur staking

: Verolme (Alblasserdam).

: invoering nieuw waarderingssysteem, overschakeling
van week- op maandloon.

: met de vakbonden werd overleg gepleegd.

t toezegging dat uit de maatregelen voor de arbeiders
geen nadelen zullen voortvloeien.

: afwisselend 200 - 600

: + 100

: halve dag; 21-12-196?.

OVERZICHT_STAKINGEN_1962

Blijkens een overzicht in het SER-bulletin van ̂ -1-1968 wae het aantal

stakingen in 196? zeer gering. Tot en met oktober van het afgelopen jaar bedroeg

het totaal aantal arbeidsgeschillen niet meer dan 8. In de overeenkomstige pe-

riode van 1965 en 1966 deden zich respectievelijk 5̂  en 20 geschillen voor. In

de genoemde periode van 196? gingen door stakingen ruim 6.000 arbeidsdagen ver-

loren (in de overeenkomstige periode van 1965 en 1966 respectievelijk 5̂ *000 en

12.650).

De stinging van de loonsom per werknemer in bedrijven bedroeg in 196? 8#

in vergelijking met 1966. Het minimumloon voor volwassen arbeiders werd medio

196? vastgesteld op f. 128,— per week.

Door de (relatief grote) arbeidsrust in het afgelopen jaar, kregen de com-

munisten weinig kansen tot agitatie in de bedrijven. Geen wonder dan ook, dat

geklaagd werd over de malaise in het CPN-bedrijfswerk (zie ook "De vakbondspo-

litiek van de CPU"; Hoofdstuk II, biz. 17).
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Datum:

jan. 1968

Jan. 1968

* Jan. 1968

* 13-20 jan.
1968

* 10-11 febr,
1968

febr.1968

* maart 1968

* maart 1968

31 maart -
5 april '68

voorjaar
1968

* voorjaar
1968

april 1968

* mei 1968

* juli 1968

28 juli -
6 aug. 1968

zomer 1968

Bi jeenkomst '• Plaats;

Conf.v.Jeugd en Studenten Praag
i.z. Europese veiligheid.

Organisatie:

Wereldfed.Dem.Jeugd
en Int.Unie v.Studen-
ten.

Conf.voor solidariteit met
de Portugese kol.,Zimbawe,
Z.fl.Afrika en Z.Afrika.

Conakry? Wereld Vredesraad.

Conf. voor democratisering lerland
van het onderwijs .

Vietnamweek.

Westeuropese conf.voor Parijs
Spanje.

Consultatieve Bijeenkomst Boedapest
CP-en.

Politick congres SJ. ?

Congres Internat.Betrek- Wenen
kingen V.'etenschapsmensen.

Hie Chr.Vredesconferen- Praag
tie.

Congres i.z. Europese ?
Veiligheid.

Conf.voor opheffing v.h. Ulan Bator
analphabetisme.

Conferentie i.z. Europese ''Venen
Veiligheid en V/etensch.
Samenwerking.

2e Afro-Aziatische conf. Peking
v. journalisten.

Congres Lat.Am.Journalis- Havanna
ten.

9e Wereldjeugdfestival. Sofia

Bijeenkomst van jeugd uit Helsinki
NAVO- en Warschaupactlan-
den.

Internat.Unie v.Stu-
denten.

Alg.Ned.Jeugd Verb.
(ANJV).

Westeur.conf.amnestie
Spaanse gevangenen.

Communistische Far-
tijen.

Socialistische Jeugd
v. Nederland.

Wereldvredesraad
(WVE).

Christelijke Vredes-
conferentie(CVC).

Wereldvredesraad
(WVE).

Wereldfed.Dem.Jeugd
(V/FDJ) .

Wereldfederatie van
Wetenschappelijke
V^erkers (WFVW).

Afro-Aziatische Jour-
nalisten Associatie.

Internat.Organisatie
v.Journalisten(IOj).

Wereldfed.v.Dem.Jeugd
(WFDJ)en Int.Unie v.
Studenten (IUS).

Wereldfed.v.Dem.
Jeugd (WFDJ).



Datum: Bijeenkomst; Plaats: Oranisatie;

18-21 sept.
1968

* 1-5 dec.
- 1968

5e Medische Congres FIR. Warschau

sept. 1968 Internationaal- congree.

Vie Wereldcongres over
l;De rol van de vrouw
in de Wereld van vandaag".

Garara
(Italie)

Internat.Federatie
van Verzetsstri jders
(FIR).

Anarchisten.

Internat .Democr.
Vrouwen Federatie
(IDVF).

* Nieuw c.q. aangevuld.


